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 پيشگفتار 

 يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 پيشگفتار
 

 يدك به منظور راهنمايي متخصصين      رو داريد توسط كارشناسان و متخصصين اداره فني و مهندسي شركت سايپا             كتابي كه در پيش   
 .تعميرات خودروي زانتيا تهيه و تدوين گرديده شده است

اميد است كه تعميركاران و متخصصين عزيز با مطالعه دقيق و رجوع مستمر به اين كتاب، روش تعميرات خود را با دسـتورات داده                        
 .ها حاصل گردد مينهشده در اين راهنما هماهنگ كرده تا عالوه بر جلوگيري از اتالف وقت، رشد كيفي تعميرات در كليه ز

در پايان از آنجا كه ممكن است در اين راهنما نقايصي وجود داشته باشد و يا روشهاي بهتري قابل ارائه باشد، از كليه عزيزانـي كـه                   
شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشكال، مراتب را همراه با پيشـنهادات ارزشـمند خـود                    كنند درخواست مي    اين كتاب را مطالعه مي    

 .به اداره فني و مهندسي شركت سايپايدك ارسال فرمايند) باشد م پيشنهادات در انتهاي كتاب موجود ميفر(
 .باشد برداري از كتاب مزبور براي اين شركت محفوظ مي الزم به ذكر است كه حق هرگونه تغيير يا كپي

 
 

 شركت سايپايدك
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 ۳ ) ايموبياليزر( كددار سرقت ضد سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 )ايموبياليزر(كددار  سيستم ضد سرقت
 ECUشـدن     تست مربوط به عملكـرد سيسـتم قفـل         -۱

 موتور در صورت استفاده از سوئيچ غير مجاز
از طريق قرار دادن يك پوشش فلـزي بـرروي          آزمايش  . ۱-۱

 كليد
يچ مجـاز در مغـزي       وجود سوئ  ايموبياليزر سيستمي است كه   

يچ را چك كرده و فقط در صـورتي اجـازة روشـن شـدن               ئسو
يچ قبالً بـراي خـودرو تعريـف شـده          ئدهد كه سو    ور را مي  موت

نحوة عملكرد سيستم به اين صورت است كه يك قطعـة           . باشد
اين قطعـه هنگـامي كـه در        . يچ قرار دارد  ئالكترونيكي داخل سو  

يچ به نام آنالوگ مدول     ئميدان مغناطيسي آنتن دور مغزي سو     
يگر مبادله  گيرد، يك سري كدهاي الكترونيكي را با يكد         قرار مي 

ايـن كـد توسـط مـدارهاي خـودرو چـك شـده و در                . كننـد   مي
 را قفـل  موتـور  ECUصورتي كـه قـبالً تعريـف نشـده باشـد،        

 .شود كند يعني با استارت زدن، موتور روشن نمي مي
براي كنترل عملكرد صحيح اين سيستم، مطابق شكل يك قطعه          

 ليـق محافظ رزوة گـوي تع    اي شكل مثالً درپوش       فلزي استوانه 
ميليمتر در آن ايجاد شـده اسـت را بـه    ۸كه يك سوراخ به قطر  

. بريم  يچ بكار مي  ئعنوان عايق مغناطيسي بين كليد و مغزي سو       
يچ و ئدر اينصــورت كــدهاي الكترومغناطيســي بــين كليــد ســو

مبادلـه نشـده و بنـابراين كليـد         ) آنتن آنالوگ مدول  (مغزي آن   
 بـراي خـودرو     مذكور به عنوان يك كليـد غيـر مجـاز كـه قـبالً             

 و بـا اسـتارت زدن،       شود  ميمعرفي نشده است در نظر گرفته       
 :مراحل كار به ترتيب زير است. شود ميموتور روشن ن

 

ثانيـه  ۱۰ كنيـد و بـه مـدت         بـاز يچ را بسته و در راننده را        ئسو
 . شودقطعيچ ئصبر كنيد تا آالرم صوتي جاماندن سو

سـوئيچ را    كليد را از سوراخ استوانه فلـزي رد كـرده و           •
در اين حالت بايد چراغ اخطـار كليـد غيرمجـاز           . باز كنيد 

 پشت آمپر چشمك زده و آالرم صوتي نيز به          صفحهدر  
 .صدا درآيد

 موتور قفل شـود، بـا اسـتارت زدن          ECUدر صورتيكه    •
 .شود موتور روشن نمي
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 )ايموبياليزر( كددار سرقت ضد سيستم ۴

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 يچئقطع اطالعات باز شدن سوآزمايش از طريق . ۲-۱
 :مراحل زير را انجام دهيد

ثانيـه صـبر    ۱۰يچ را بسته و در راننده را باز كـرده و            ئسو •
 .يچ قطع شودئكنيد تا آالرم صوتي جا ماندن سو

 . كنيدجدا را F2فيوز  •

در ايـن حالـت چـراغ اخطـار كليـد در            . يچ را باز كنيـد    ئسو •
 .زند  چشمك نميصفحه

در ايـن حالـت     . يچ را در وضعيت استارت قـرار دهيـد        ئسو •
 پشـت آمپـر چشـمك بزنـد و          صـفحه بايد چراغ اخطار در     

 .آالرم صوتي نيز به صدا در آيد

 به درستي قفل شـود، موتـور روشـن          ECUدر صورتيكه    •
 .شود نمي

 
 صـفحه چـراغ اخطـار كليـد در        آزمايش با اسـتفاده از      . ۳-۱

 پشت آمپر
 :مراحل زير را انجام دهيد

ثانيـه صـبر    ۱۰يچ را بسته و در راننده را باز كـرده و            ئسو •
 . قطع شود،يچئصوتي جا ماندن سوكنيد تا آالرم 

 .در سمت راننده را ببنديد •

يچ را باز كرده و تا زمان خاموش شدن چراغ اخطـار            ئسو •
 .شود  از حالت قفل خارج ميECUدر اين زمان . صبر كنيد

 .يچ را ببنديدئسو •

يچ را باز كرده و تا زمان خاموش شدن چراغ اخطـار            ئسو •
 . پشت آمپر صبر كنيدصفحه

الزم . شـود    از حالت قفل خارج مـي      ECUة زماني   در اين فاصل  
 ECUبه ذكر است كه زمان روشن ماندن چراغ اخطار به نـوع    

 .موتور نصب شده بستگي دارد
 

 بـراي خودروهـاي مجهـز بـه دزدگيـر         (چراغ دزدگيـر    . ۴-۱
 )دار آالرم

ي كه بر روي آنها دزدگير نصب شده، بسـته بـه         در خودروهاي 
توان به وضعيت      دزدگير مي  LEDحالت   از   CPHريزي    برنامه

براي اين منظور، مراحـل زيـر       .  موتور پي برد   ECUقفل بودن   
 :را انجام دهيد

ثانيـه  ۱۰ خاموش شـده و      LEDدر اين حالت    . يچ را ببنديد  ئسو
بعد از باز شدن در راننده به صورت يك بار در ثانيه چشـمك              

باشـد و      موتـور مـي    ECUاين حالت بيانگر قفل شـدن       . زند  مي
 موتور از حالـت     ECU تا زمان خارج شدن      LEDمك زدن   چش

 .يابد قفل شده ادامه مي
 موتور از ابتدا در حالـت قفـل شـده           ECUدر صورتيكه   : تذكر

 بالفاصله شروع به چشـمك زدن       LEDيچ،  ئباشد، با بستن سو   
 .نمايد مي

 

 ضدسرقتهاي خرابي در سيستم   نشانه-۲
 :CPHياب و  عدم برقراري ارتباط بين دستگاه عيب. ۱-۲

ياب    و دستگاه عيب   CPHدر صورت عدم برقراري ارتباط بين       
 . مراجعه كنيد۳به بخش

۲-۲ .ECU   يعني در هـر شـرايطي بـا       (شود     موتور قفل نمي 
 )شود استارت زدن، موتور روشن مي

 . مراجعه كنيد۴ و ۱به بخشهاي 
 شود موتور روشن نمي. ۳-۲

 . مراجعه كنيد۵به بخش 
 شود تور خاموش نميويچ، مئبا بستن سو. ۴-۲

 . مراجعه كنيد۶ به بخش 
 پشـت   صفحهيچ، چراغ اخطار كليد در      ئبا باز شدن سو   . ۵-۲

 شود آمپر روشن نمي
 . مراجعه كنيد۷به بخش 

 كند اخطار صوتي كليد عمل نمي. ۶-۲
 . مراجعه كنيد۸به بخش 
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 ۵ ) ايموبياليزر( كددار سرقت ضد سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 كند  ارتباط برقرار نميCPHياب با   دستگاه عيب-۳
 تستهايي كه بايد انجام شوند داليل احتمالي

 يابي عيباشكال در كانكتور 

 متصل كرده و با CPHرا به ) CPHبا دسته سيم مخصوص سيستم (ترمينال باكس 
 از ۱۱يابي خودرو و پاية   از سوكت عيب۶اتصال صحيح بين پاية ارتباط و متر،  اهم

 . را چك كنيدCPH رنگ د زرراهه۱۶كانكتور 
 .ياب مطمئن شويد ري از سالم بودن دستگاه عيبقبل از هر كا: تذكر

 CPHاشكال در 
متر وجود ولتاژ تغذيه مثبت بين   متصل كرده و با ولتCPHترمينال باكس را به 

 . را چك كنيدCPHرنگ  ه مشكيراه۱۵ از كانكتور ۱۳ و ۱ و همچنين ۱۳ و ۴هاي  پايه
 . را چك كنيدF25 و F15در صورت قطع بودن تغذيه، فيوزهاي 

 

۴- ECU     در هـر شـرايطي بـا       (شـود      موتور قفـل نمـي
 )شود ر روشن مياستارت زدن، موتو

در صورتيكه فقط در راننده باز باشـد، چـراغ اخطـار بـاز               •
 :شود بودن درها روشن نمي

 تستهايي كه بايد انجام شوند داليل احتمالي

 CPHياب و  ارتباط بين دستگاه عيب
ياب، سيستم ضد سرقت عمل   و دستگاه عيبCPH از آنجايي كه در زمان ارتباط بين

 . مطمئن شويد CPH يابي كامل شدن عيبكند، بنابراين از  نمي

 عدم ارسال اطالعات وضعيت در راننده
 .ارتباط الكتريكي بين مجموعه قفل راننده و دسته سيم و سالمت آنرا چك كنيد

دقيقه از ۵ از گذشت  موتور فقط بعدECUدر صورتيكه اين ارتباط برقرار نباشد، 
 .شود يچ قفل ميئبستن سو

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 )ايموبياليزر( كددار سرقت ضد سيستم ۶

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 
در صورتيكه با باز شدن در راننـده، چـراغ اخطـار بـاز               •

 :بودن درها روشن شود

 تستهايي كه بايد انجام شوند داليل احتمالي

 ECUعدم تعريف صحيح 
 (Initialisation)موتور 

ده و كد كليد ثبت شده بر  موتور شECU از Initialisation يياب وارد منو توسط دستگاه عيب
 .گردد را وارد كنيد روي كارت مخصوص كه همراه كليد تحويل مشتري مي
 را CPH موتور توسط ECUپس از پايان اين مرحله، عملكرد صحيح چراغ اخطار و قفل شدن 

 ) مراجعه نماييد۱به بخش . (چك كنيد

 CPHعدم تعريف صحيح 

 پشت آمپر روشن نشود، دستگاه صفحهار كليد در يچ، چراغ اخطئدر صورتيكه با باز شدن سو
 موتور را ECU و CPHيابي خودرو متصل كرده و پارامترهاي  ياب را به سوكت عيب عيب

.  اصالح كنيدInitialisation، آنرا در منوي CPHبخوانيد و در صورت عدم معرفي صحيح 
الزم به ذكر است .)  باشندتوجه داشته باشيد كه تعداد كليدهاي تعريف شده بايد مخالف صفر(

پس از پايان اين مرحله، عملكرد صحيح چراغ . كه كد كليد و تمام كليدها بايد در دسترس باشند
 ) مراجعه نماييد۱به بخش . ( را چك كنيدCPH موتور توسط ECUاخطار و قفل شدن 

عدم ارسال تغذيه ثانويه به 
ECU موتور بعد از بستن 

 يچئسو

ه زرد راه۲۶ از كانكتور ۷ولتاژ پايه . يچ را ببنديدئ متصل كرده و سوCPH را بهترمينال باكس 
در راننده را باز .  حدود صفر ولت باشد،رنگ نسبت به بدنه بايد در حالت بسته بودن در راننده

 ،يچئ بعد از بستن سو۱۰ است بايد پس از CPH ثانويه تغذيةولتاژ اين پايه كه تامين كننده . كنيد
دم اتصالي به بدنه مسير مذكور و عدر غير اينصورت از سالمت سيمها و .  ت شود ول۱۲حدود 
 خراب CPHدر صورتيكه خودرو مجهز به رله بوده و . مطمئن شويد) در صورت نصب(رلة آن 

 .باشد، هم كنترل يونيت و هم رله را تعويض كنيد

 و CPH ارتباط بين عقط
ECUموتور  

 ECU و CPHه زرد رنگ متعلق به كنترل يونيت راه۲۶انكتور  از ك۶مسير الكتريكي بين پاية 
 ECUمتر، تغيير ولتاژ پاية مذكور را در زمان قفل شدن  با استفاده از ولت. موتور را چك كنيد

 .موتور كنترل كنيد
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 ۷ ) ايموبياليزر( كددار سرقت ضد سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 شود  موتور روشن نمي-۵
 تستهايي كه بايد انجام شوند داليل احتمالي

 نگرديد، خرابي در موتور روشندر صورتيكه با تمام كليدها، . يچ را باز كنيدئبا كليدهاي ديگر، سو
. ابتدا اتصال صحيح كانكتور آنتن را چك كنيد. يچ استئ يا آنتن دور مغزي سوCPHكنترل يونيت 

 .رل كنيد متصل كرده و آنتن را كنتCPHدر صورت باقي ماندن اشكال، ترمينال باكس را به 
خرابي كليد يا عدم معرفي 

در صورتيكه موتور حداقل با يكي از كليدها روشن شود، يا ساير كليدها خراب هستند و يا به   خودروكليد به
با وارد كردن (ياب  بنابراين تمام كليدها را توسط دستگاه عيب. اند درستي به خودرو معرفي نشده

ي متوقف شده و ، عمل معرفشناسايي شود كه كليد خراب هنگاميدر . مجدداً معرفي كنيد) كد كليد
 .بقية كليدها را از ابتدا معرفي كنيد

قطع بودن ولتاژ تغذيه 
ECUموتور  

 اين ECUبر حسب مدل ( موتور متصل كرده و ولتاژ پاية تغذيه ECUترمينال باكس را به كانكتور 
با توجه به (در صورتي كه ولتاژ تغذيه قطع باشد، فيوز مربوطه . را چك كنيد) پايه متفاوت است
 .و رله دوبل را چك نماييد)  موتورECUقشه الكتريكي همان مدل ن

 
 پشـت   صـفحه يچ، چراغ اخطار كليـد در       ئبا باز شدن سو    •

شود ولي بـا اسـتارت زدن، ايـن چـراغ             آمپر روشن نمي  
 :شود چشمك زده و آالرم صوتي فعال مي

 تستهايي كه بايد انجام شوند داليل احتمالي

عدم ارسال اطالعات باز 
 يچئوشدن س

با باز و بسته شدن .  را بخوانيدCPHياب را به خودرو متصل كرده و پارامترهاي  دستگاه عيب
 را F2در غير اينصورت فيوز . ياب نشان داده شود يچ، اين تغيير حالت بايد توسط دستگاه عيبئسو

 از ۵ ولتاژ پاية.  متصل نماييدCPHدر صورت سالم بودن فيوز، ترمينال باكس را به . چك كنيد
 .ولت باشد۱۲يچ بايد حدود ئه مشكي رنگ با باز شدن سوراه۱۵كانكتور 
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 )ايموبياليزر( كددار سرقت ضد سيستم ۸

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 پشـت   صـفحه يچ، چراغ اخطار كليـد در       ئبا باز شدن سو    •
 :شود آمپر روشن نمي

 تستهايي كه بايد انجام شوند داليل احتمالي
ارتباط بين دستگاه 

 CPHياب و  عيب
كند، بنابراين از  ، سيستم ضدسرقت عمل نميCPH باياب  از آنجايي كه هنگام ارتباط دستگاه عيب

 . مطمئن شويدCPHيابي  عيب كامل اتمام

عدم معرفي كنترل يونيت 
CPH 

 را بخوانيد و CPHيابي خودرو، پارامترهاي كاري  ياب به سوكت عيب پس از اتصال دستگاه عيب
عمل معرفي ) همثل صفر بودن تعداد كليدهاي معرفي شد(در صورت مشاهدة عبارات غير عادي 

CPHالزم به ذكر است كه براي اين كار وارد منوي .  را مجدداً انجام دهيدInitialisation)  يا منوي
شده و پس از وارد كردن كد كليد، تمام كليدهاي ) ياب مرتبط ديگر بر حسب نوع دستگاه عيب

 .خودرو را معرفي نماييد
 قطع كرده و عملكرد صحيح چراغ اخطار كليد  راCPHياب و سيستم   ارتباط دستگاه عيب،در پايان

 )  مراجعه كنيد۱به بخش. ( را چك نماييدECUو قفل شدن 

اشكال در تغذيه مثبت 
 CPHكنترلي يونيت 

 و همچنين بين ۱۳ و ۴هاي   متصل كرده و وجود ولتاژ مثبت بين پايهCPHترمينال باكس را به 
 .را چك كنيد مشكي رنگ راهه۱۵ از كانكتور ۱۳ و ۱هاي  پايه

 . را كنترل كنيدF25 و F15در صورت وجود اشكال، فيوزهاي 
 

 شود يچ، موتور خاموش نميئ با بستن سو-۶
 تستهايي كه بايد انجام شوند داليل احتمالي

خرابي رله تغذيه ثانويه 
ECU در صورت ( موتور

 )نصب
 . صحيح رله را چك كنيدنصب

اشكال در مسير تغذيه 
  موتورECUثانويه 

ولتاژ . يچ را بسته و در راننده را ببنديدئسو.  متصل كنيدCPHترمينال باكس را به كنترل يونيت 
از در غير اينصورت مسير را .  بايد حدود صفر ولت باشدCPH زرد رنگ راهه۲۶ از كانكتور ۷پايه 

 و در صورت CPHالزم به ذكر است كه در صورت خرابي كنترل يونيت . چك كنيدنظر اتصالي 
 . را تعويض كنيدCPHنصب رله براي مسير تغذيه ثانويه، هم رله و هم 
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 ۹ ) ايموبياليزر( كددار سرقت ضد سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 صـفحه ، چراغ اخطـار كليـد در        يچئ با باز شدن سو    -۷
 :شود پشت آمپر روشن نمي

 تستهايي كه بايد انجام شوند داليل احتمالي

اشكال در مدار چراغ 
 اخطار كليد

 عملكرد چراغ اخطار ، شده(Actuators test)ياب وارد منوي تست عملگرها  توسط دستگاه عيب
در غير . ثانيه روشن شود۵/۰اين چراغ بايد به مدت .  پشت آمپر را چك كنيدصفحهكليد در 

 . را چك كنيدF12اينصورت فيوز 
 متصل كرده و سالمت و عدم CPHدر صورت سالم بودن فيوز، ترمينال باكس را به كنترل يونيت 

 .در نهايت از سالم بودن چراغ مطمئن شويد.  را چك كنيدمهااتصالي يا قطعي سي
 

• ECUشود  موتور قفل نمي: 

 تستهايي كه بايد انجام شوند داليل احتمالي
ارتباط بين دستگاه 

 CPHياب و  عيب
 سيستم ضد سرقت عمل CPHياب و  از آنجايي كه در زمان برقراري ارتباط بين دستگاه عيب

 . مطمئن شويدCPHيابي  اتمام كامل عيبكند، لذا از  نمي

 CPHعدم معرفي 

 پشت آمپر روشن نشود، توسط صفحهيچ، چراغ اخطار كليد در ئدر صورتيكه با باز شدن سو
مثل صفر بودن ( را بخوانيد و از عدم وجود مقادير غير طبيعي CPHياب، پارامترهاي  دستگاه عيب

 مجدداً Initialisation در غير اينصورت توسط منوي. مطمئن شويد) تعداد كليدهاي معرفي شده
الزم به ذكر است كه براي اين كار، پس از وارد كردن كد كليد، تمام كليدها را به . آنرا معرفي كنيد

CPHپس از پايان كار از عملكرد صحيح چراغ اخطار و سيستم .  معرفي نماييدCPH مطمئن شويد 
 )مراجعه كنيد۱به بخش (

 CPHاشكال در 
هاي   و همچنين پايه۱۳ و ۴هاي   متصل كرده و وجود ولتاژ مثبت بين پايهCPHترمينال باكس را به 

در غير اينصورت، سالمت فيوزهاي .  را چك كنيدCPHه مشكي رنگ راه۱۵ از كانكتور ۱۳ و ۱
F15 و F25را امتحان كنيد .  
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 )ايموبياليزر( كددار سرقت ضد سيستم ۱۰

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 پشـت   صـفحه يچ، چراغ اخطار كليـد در       ئبا باز شدن سو    •
زدن موتور، چراغ   شود ولي با استارت       آمپر روشن نمي  

 :شود مذكور چشمك زده و آالرم صوتي فعال مي

 تستهايي كه بايد انجام شوند داليل احتمالي

در عدم ارسال اطالعات 
 باز شدن سوئيچخصوص 

 را بخوانيد و از تشخيص CPHياب را به خودرو متصل كرده و پارامترهاي كاري  دستگاه عيب
در غير اينصورت از . ياب مطمئن شويد ستگاه عيب در منوي دCPHيچ توسط ئتغيير وضعيت سو

 . مطمئن شويدF2سالمت فيوز 
ولت ۱۲ متصل كرده و وجود برق مثبت CPHترمينال باكس را به ، در صورت سالم بودن اين فيوز

ه راه۱۵از كانكتور  ۵در پايه) شود يچ برقرار ميئولت كه با باز شدن سو+۱۲برق (يچ ئبعد از سو
 .چك كنيد را CPHمشكي رنگ 

 
 كند خطار صوتي كليد عمل نمي ا-۸

 پشـت آمپـر     صـفحه يچ، چراغ اخطار كليـد در       ئبا باز شدن سو   
 :شود  قفل نميCPH موتور توسط ECUشود و  روشن نمي

 . مراجعه كنيد۷به بخش

در صورتي كه فقط در راننده باز شود، چراغ اخطار باز بودن            
 :شود درها روشن نمي

  كه بايد انجام شوندتستهايي داليل احتمالي
در  اطالعات عدم ارسال

 باز شدن در صخصو
 راننده

سالم بودن مسير الكتريكي و همچنين وجود اطالعات ارسالي از طرف مجموعه قفل راننده را چك 
الزم به ذكر است در صورتي كه اطالعات وضعيت باز شدن در راننده وجود نداشته باشد، . كنيد

ECU شود يچ قفل ميئد از بستن سودقيقه بع۵ موتور فقط. 

 
 :شود در صورتي كه فقط در راننده باز شود، چراغ اخطار باز بودن درها روشن مي •

 تستهايي كه بايد انجام شوند داليل احتمالي

 اخطاراشكال در مدار 
 صوتي

 (Actuators test) عملگرهاياب را به خودرو متصل كرده و توسط منوي تست  دستگاه عيب
در غير اينصورت . ثانيه بايد فعال شود۵/۰اين آالرم به مدت .  صوتي را چك كنيدخطاراعملكرد 

 .مسير تغذيه آالرم و فرمانهاي آن و عدم قطعي يا اتصالي سيستمهاي مربوطه را چك كنيد

 CPHاشكال در 
 متصل كرده و صدور فرمان توسط آن براي آالرم صوتي در هنگام CPHترمينال باكس را به 

: را چك كنيد) يا فقط در راننده بر حسب مدل خودرو(يچ و باز شدن يكي از درها ئبودن سوبسته 
 .يچ بسته بايد صفر ولت باشدئ ولت و در حالت سو۱۲يچ باز بايد ئدر حالت سو
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 CPH ۱۱ ـ ضدسرقت سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 CPH  ـسيستم ضدسرقت
 :ياب  دستگاههاي عيب-۱

ــذكر ــين   :ت ــاط ب ــراري ارتب ــام برق ــتگاههاي CPH هنگ  و دس
 .شود  ضدسرقت، غيرفعال ميياب، سيستم عيب

 
 (T-4109)ترمينال باكس . ۱-۱

گيـري     بـراي انـدازه    C1237اين ابزار بـه همـراه دسـته سـيم           
 .گيرد ولتاژها و مقاومتها مورد استفاده قرار مي

 

 :LEXIA (4171-T)دستگاه . ۲-۱
 :كاربردهاي آن عبارتند از

 CPH شناسايي •

  ثبت شده در حافظهعيبخواندن كد  •

مورد آخـري كـه باعـث غيرفعـال شـدن           ۱۵ست   لي نخواند •
 (CPH2)اند  آژير شده

 مورد آخر كه باعث غيـر فعـال شـدن         ۱۵پاك كردن ليست     •
 (CPH2)اند  آژير شده

  پارامترهاي كاركرد سيستمنخواند •

 عملگرهاتست  •

 ها معرفي كليدها و ريموت كنترل •

 هاي نوECUمعرفي  •

 هـاي الكتريكـي موجـود در حافظـه دسـتگاه            بررسي نقشه  •
 ياب عيب

 )بعد از تعويض (CPH موتور به ECUشناساندن  •

 )Configurationانجام  (CPHريزي به داخل  برنامه •

 

 يابي  جداول عيب-۲
 عيوبليست . ۱-۲

 

  مرتبطعيوب عيبكد 
  موتورECU مجددتغذيه  ۱
  موتورECUعدم ارسال جواب از طرف  ۲
  موتورECUاشكال در قفل شدن  ۳
 )آنالوگ مدول( اشكال در آنتن ۴
 )آنالوگ مدول ( اتصال آنتنقطع ۵
 كليدعدم شناسايي  ۶
 دور عدم انطباق كنترل از راه ۷
  از راه دور كنترلباطريخرابي  ۸
  از راه دورخرابي كنترل ۹
 عملكرد نادرست مجموعه قفل در سمت شاگرد ۱۰
 عملكرد نادرست مجموعه قفل در سمت راننده ۱۱
 كند  به دليل باز بودن در عقب سمت راست عمل نمي(Dead locking)نويه سيستم قفل ثا ۱۲
 كند  به دليل باز بودن در عقب سمت چپ عمل نمي(Dead locking)سيستم قفل ثانويه  ۱۳
 عدم برقراري ارتباط با آژير ۱۴
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 CPH ـ ضدسرقت سيستم ۱۲

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 
 Resupply to ( موتورECUتغذيه ثانويه : 1 عيبكد . ۲-۲

the Engine ECU( 
 .، اتصالي داردECU ثانوية تغذيةمسير 

ثانيه پس از بـاز شـدن       ۱۰ و قفل شدن آن،      ECUتغذية ثانوية   
 .افتد در راننده هنگامي كه سوئيچ بسته باشد اتفاق مي

در صورتيكه اطالعات مربوط به باز بـودن در راننـده درسـت      
دقيقـه پـس از     ECU  ،۵ارسال نشود، تغذية مجدد و قفل شـدن         

 .افتد بسته شدن سوئيچ اتفاق مي

 

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  پايه
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

 متر ولت: گيري ندازهابزار ا
 از ۱۳ه زرد رنگ و راه۲۶ از كانكتور ۷هاي  ولتاژ بين پايه

اين ولتاژ در حالت . ه مشكي رنگ را بخوانيدراه۱۵كانكتور 
يچ بسته حدود ئري و در حالت سوطيچ باز برابر ولتاژ بائسو

 .بايد باشد) به غير از حالت تغذيه ثانويه(صفر ولت 
 ابي دستگاه عيب: ابزار متصل

 شويد و مدار تغذيه عملگرهايچ را بسته و وارد منوي تست ئسو
ثانيه ۵/۰اين مدار به مدت .  را انتخاب كنيد(resupply)ثانويه 

طبق نقشه . رساند  ميECUفعال شده و برق مثبت را به 
الكتريكي منطبق با خودرو، ارسالي واقعي ولتاژ مثبت به پاية 

ECUرا چك كنيد . 

ECU 
 رله ،موتور

دوبل يا رله 
 تغذيه ثانويه

برحسب (
 )مدل

 جدا شده

 از كانكتور ۷
ه زرد راه۲۶

 رنگ
 و
 از ۱۳

كانكتور 
ه راه۱۵

 مشكي

به نقشه 
الكتريكي 

تيپ منطبق با 
 موتور

 .مراجعه كنيد

 اهم متر: گيري ر اندازهابزا
در صورت (از سالمت سيمها و عدم اتصالي مدار مذكور و رله 

 .مطمئن شويد) نصب
 

 : موتورECUتعريف تغذيه ثانويه 
 موتـور   ECUيچ اصلي، تغذيه مثبت     ئدر صورت باز بودن سو    

در . باشـد   و ساير مدارها توسط سـيمهاي مـرتبط برقـرار مـي           
يـه قسـمتهاي عمـده از       يچ اصـلي، تغذ   ئصورت بسته شدن سو   

هاي مورد    از آنجايي كه شامل رله    . شود  ها قطع مي  ECUجمله  
) نياز خود از داخل رله دوبل يا اسـتفاده از رلـه مجـزاي خـود               

شود    موتور ارسال مي   ECUثانيه براي تغذيه    ۱۰برق مثبت تا    
تا طي اين مدت، هم محاسبات الزم توسـط آن انجـام شـود و               

 . فراهم شودECUدن هم فرصت كافي براي قفل ش
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 CPH ۱۳ ـ ضدسرقت سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 
 موتـور   ECUعدم ارسـال جـواب از طـرف         : 2 عيبكد  . ۳-۲

(No response from the engine ECU) 
ECU        يـا قفـل    (دهـد      موتور در شرايط زير تغيير وضعيت مـي

 ):شود شود و يا از حالت قفل خارج مي مي
 يچئبا هر بار باز شدن سو •

شـدن يـا    قفل   مبني بر    CPHبا هر بار دريافت فرمان از        •
 خارج شدن از حالت قفل

نشود و يا آن  CPHفرمان متوجه  ، موتورECUدر صورتيكه   
امـا در صـورتي كـه       . شود  ظاهر مي  ۳شماره، خطاي   را نپذيرد 

CPH  هيچ جوابي از طرف ECU   موتور دريافت نكنـد، خطـاي 
 .دوش  ظاهر مي۲شماره
 موتور تنها در صـورتي قـادر بـه ارسـال جـواب              ECU :تذكر

باشد كه برق مثبت مناسبي براي تغذيه          مي CPHراي  مناسب ب 
بنابراين در صورت بروز اين     . الكتريكي آن وجود داشته باشد    
 در  ECU و ولتاژ تغذيـه      باطرياشكال، قبل از هر كاري ولتاژ       

در حالت سوئيچ بسته    تغذيه ثانويه را    نيز  يچ باز و    ئحاالت سو 
 .چك كنيد

 

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هنخا
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

 متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
اين . س را بخوانيد مشخص شده ترمينال باكهاي خانهولتاژ بين 

يچ و روشن بودن چراغ اخطار ئولتاژ در حالت باز بودن سو
سيستم انژكتور، بايد حدود صفر ولت و در حالت خاموش بودن 

به غير از حالت ( باشد باطريچراغ مذكور بايد برابر با ولتاژ 
 ) موتورECU ويسارسال پاسخ از 

نوي تست ياب را به خودرو متصل كرده و وارد م دستگاه عيب
يچ بسته، مدار تغذيه ثانويه را تست ئ شويد و در حالت سوعملگرها

 . ثانيه صفر ولت شود۵/۰اين ولتاژ بايد به مدت . كنيد

مسير 
ارتباطي 

ECU 
موتور و 

CPH 

 جدا شده

 از ۱۹
كانكتور 

ه زرد راه۲۶
 رنگ
 و
 از ۱۳

كانكتور 
ه راه۱۵

 مشكي رنگ

به نقشه 
الكتريكي 
منطبق با 
 تيپ موتور
مراجعه 
 اهم متر: گيري ابزار اندازه .كنيد

 و عدم قطعي CPH موتور و ECUاز سالمت سيمهاي مسير بين 
ه باشيد كه در ضمن توجه داشت. يا اتصالي در آنها مطمئن شويد

ه زرد رنگ و برق مثبت راه۲۶ از كانكتور ۱۹چراغ اخطار بين پاية 
 .قرار دارد

 
، ممكـن اسـت از مسـير ارتبـاطي          با توجه به تيپ موتور     :تذكر

ECU   و CPH     صفحه در موتور واقع براي كنترل چراغ اخطار 
 .پشت آمپر استفاده شود

 در   در صـورت بـروز اشـكال       عيـب الزم به ذكر است كه ايـن        
. توانـد ظـاهر شـود    يچ نيـز مـي  ئارسال اطالعات باز شدن سـو  

مراجعـه  ۳بـه بخـش     . (بنابراين مسير مذكور را نيز كنترل كنيد      
 )كنيد
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 CPH ـ قتضدسر سيستم ۱۴

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 Engine)  موتورECUاشكال در قفل شدن : 3 عيبكد . ۴-۲

ECU locking problem) 
• ECU     موتور، فرمـان CPH            را بـا يـك پيغـام خطـا پاسـخ 

 .دهد مي

ECU    يـا قفـل   (دهـد   شـرايط زيـر تغييـر حالـت مـي      موتور در
 :شود شود و يا از حالت قفل خارج مي مي

 با هر بار باز شدن سوئيچ •

 مبنـي بـر قفـل شـدن يـا         CPHبا هر بار دريافت فرمان از        •
 خارج شدن از حالت قفل

 نشود و يا آن CPH موتور، متوجه فرمان ECUدر صورتيكه  
 .شود را نپذيرد، اين عيب ظاهر مي

 موقعيت
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

 مقادير مجاز اتصاالت قطعه

 متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
هاي مشخص شده ترمينال باكس را   خانهاژ ولت

 در حال CPHاين ولتاژ به جز در زماني كه . بخوانيد
ج شدن از قفل براي رارسال فرمان قفل شدن يا خا

ECUباشدباطريباشد، بايد برابر با ولتاژ   موتور مي . 
ياب را به خودرو متصل كنيد و در منوي  دستگاه عيب

 The)موتور  ECUتست محركها، گزينه سريال 

engine ECU serial line)به مدت .  را انتخاب كنيد
ولت ۳ترمينال باكس بايد حدود ۶ خانهثانيه ولتاژ ۵/۰

 .شود

مسير ارتباطي 
ECU موتور 
 CPHو 

 جدا شده

 از كانكتور ۶
ه زرد راه۲۶

 رنگ
 

 از كانكتور ۱۳
ه مشكي راه۱۵

 رنگ

به نقشه الكتريكي 
منطبق با سيستم 

تيپ موتور  مورد 
 .مراجعه كنيد

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
از سالمت سيمها و عدم وجود اتصالي و قطعي در 

 . مطمئن شويدCPH موتور و ECUمسير ارتباطي 
 
 ECUذكور در زمـان خـارج شـدن         در صورتيكه اشكال م    •

 ECUموتور از حالت قفل ظاهر شود، ارتباط مناسب بـين           
 . را چك كنيدCPHموتور و 

 موتـور ظـاهر     ECUدر صورتيكه اشكال در زمان معرفي        •
 نــو بــوده و بــا سيســتم ECUشــود، مطمــئن شــويد كــه 

 . خودرو مطابقت داردضدسرقت

سيسـتم   موتـور يـا يكـي از قطعـات      ECUدر صورتيكه   : تذكر
CPH ،متعلق به خودرو ديگر باشند ECUشود  قفل مي. 

 :اشكال در آنتن:  4 عيبكد . ۵-۲
و ) آنـالوگ مـدول   (در صورت بروز اين اشكال، مطابقت آنـتن         

CPH   مراجعه  ۴-۱-۱در غير اينصورت به بخش      .  را چك كنيد 
 .كنيد

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 CPH ۱۵ ـ ضدسرقت سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 disconnected(جدا شـدن اتصـال آنـتن    : 5 عيبكد . ۶-۲

analogue module( 
CPH، كند مي مناسبي از آنتن دريافت نپاسخ. 

 .اتصال صحيح كانكتور و موقعيت نصب آنتن را چك كنيد

موقعيت قطعه
وضعيت 

ECUكانكتور 

 ترمينال هاي خانه
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

 متصل
 از كانكتور ۱۲-۲۱
  زرد رنگراهه۲۶

۱-۵ 
 متر ولت: گيري ابزار اندازه

 . برابر باشدباطريژ خوانده شده بايد با ولتاژ ولتا
 تغذيه آنتن

 ۱۲ ۵ جدا شده
 متر اهم: گيري ابزار اندازه

 و آنتن CPH مسير بين در  و اتصاليعدم وجود قطعي
 .را چك كنيد

 متصل
 از كانكتور ۲۱-۲۳
 ۴-۱ ه زرد رنگراه۲۶

 متر تول: گيري ابزار اندازه
.  ولت باشد۲/۱۱اين ولتاژ در حالت عادي بايد حدود 

ولت تغيير ۱۱ تا ۸يچ، اين ولتاژ بين ئدر زمان بستن سو
 ساعت .كند مي

 ۴ ۲۳ جدا شده
 متر اهم: گيري ابزار اندازه

 و آنتن CPHعدم وجود قطعي و اتصالي در مسير بين 
 .را چك كنيد

 متصل
 از كانكتور ۲۱-۸
 راهه زرد رنگ۲۶

۱-۳ 

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
.  ولت باشد۱/۱۰اين ولتاژ در حالت عادي بايد حدود 
 ولت ۱/۱۰ تا ۹/۹در زمان بستن سوئيچ، اين ولتاژ بين 

ارتباط بين  .كند تغيير مي
CPHو آنتن  

 ۳ ۸ جدا شده
 متر اهم: گيري ابزار اندازه

 و آنتن CPHعدم وجود قطعي و اتصالي در مسير بين 
 .را چك كنيد

 
ــد . ۷-۲ ــدم شناســايي  :  6 عيــبك ــدع  Key not( كلي

recognised(  

 ۲يچ اصـلي شـامل      ئدر داخل سو  شده  قطعه الكترونيكي نصب    
 :باشد كد مينوع 
 كد شناسايي ثابت •

 كه با هر بار بـاز شـدن سـوئيچ تغييـر       كد شناسايي متغير   •
 .كند مي

ــت  . ۱-۷-۲ ــايي ثابـ ــد شناسـ ــاز كـ ــر مجـ  Inralid(غيـ

identification code( 
 : نشناسد را شناسايي كليد اين كدCPHدر صورتيكه 

 ، مـورد اسـتفاده    كليـد قبل از هر كاري مطمـئن شـويد كـه            •
 .باشد متعلق به همان خودرو مي

يـاب بـه       كليد را مجدداً توسط دسـتگاه عيـب        اينصورتدر   •
 .خودرو معرفي كنيد
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 CPH ـ ضدسرقت سيستم ۱۶

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

شـود     دريافت نمـي   CPHكد شناسايي ثابت توسط     . ۲-۷-۲
(Identification code not received) 

CPHشناسد يد را نمي كد شناسايي كل. 
 در  جامانـدن كليـد   اين كد فقط براي فعال كردن آالرم صـوتي          

بنـابراين در صـورت عـدم    . يچ بسـته كـاربرد دارد     ئحالت سـو  
يچ خراب است و بايد تعـويض       ئوجود اشكال در كد متغير، سو     

 .شود
 در مغـزي آن قـرار داشـته         كليد گاهي اوقات بدون اينكه      :تذكر

در . شـود   ميده شروع به آالرم زدن      باشد، با باز شدن در رانن     
 .شرايطي به اين مسئله توجه نكنيدچنين 

 
ــاز  . ۳-۷-۲ ــر غيرمجــــ ــايي متغيــــ ــد شناســــ  كــــ
)Invalid authentication code( 

در اين حالت، يا كليد براي خودرو معرفي نشـده اسـت كـه در               
، يـا . ياب آنـرا معرفـي كـرد        اينصورت بايد توسط دستگاه عيب    

 .يد تعويض شودكليد خراب است و با
، هـم بايـد     ها الزم به يادآوري است كه براي معرفي كليد        :تذكر

كد كليد ثبت شده بر روي كارت مخصوص كه همراه خـودرو            
شود، و هم تمـام كليـدهاي خـودرو           به مشتري تحويل داده مي    

 .در دسترس باشند
 در صورتيكه هنگام معرفي كليدها حداقل، يكي از كليدها          :تذكر

مل تعريف متوقف شـده و مجـدداً بايـد از ابتـدا             خراب باشد، ع  
 .تمام كليدهاي سالم را معرفي نمود

شـود     دريافت نمي  CPHكد شناسايي متغير توسط     . ۴-۷-۲
)Authentication code not recived( 

در اينصورت نيز يا كليد براي خودرو معرفي نشده است و يـا             
 .باشد خراب مي

-non( نيسـت    منطبـق  ركنتـرل از راه دو    :  7عيـب   كد  . ۸-۲

synchronised remote control( 
اي كـه    از محدوده  ، خارج هاي ريموت كنترل    در صورتيكه دكمه  

توسط خودرو قابل دريافت باشد، فشرده شوند، در اينصورت         

 منطبـق بـراي   . شـود    خـارج مـي    انطباقريموت كنترل از حالت     
 : آن مراحل زير را انجام دهيد مجددكردن

 .نيديچ را باز كئسو •

 .فشار دهيديكي از كليدهاي ريموت كنترل را  •

 Remote( ريمـوت كنتـرل   باطريخرابي :  8 عيبكد . ۹-۲

control battery has run out( 
، چـراغ اخطـار بـاز بـودن درهـا          باطريدر صورت خرابي اين     

 ريمـوت كنتـرل را   باطريزند كه در اينصورت بايد  چشمك مي 
 .تعويض كرد

 بـــــي ريمـــــوت كنتـــــرلخرا : 9 عيـــــبكـــــد . ۱۰-۲
)Faulty remote control( 

 انطبـاق  سالم و ريمـوت كنتـرل از حالـت           باطريدر صورتيكه   
خارج نشـده باشـد، خرابـي از ريمـوت كنتـرل اسـت كـه بايـد                  

 .تعويض شود
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 CPH ۱۷ ـ ضدسرقت سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 
 نادرست مجموعه قفـل در سـمت        عملكرد: 10 عيبكد  . ۱۱-۲

 Passenger's door locking button not(شــاگرد 

locking( 
در صورت بروز اين اشكال، با فشردن دكمه قفل كننـده درهـا             
روي ريموت كنترل، دكمه قفل تمام درهـا ابتـدا پـايين رفتـه و               

توانـد بـه دليـل عملكـرد          اين اشكال مـي   . پرند  دوباره به باال مي   
 مبنـي بـر     سرنشـين يچ ال دري در سـمت       ئنادرست ميكروسـو  

 .در مذكور باشدارسال اشتباه اطالعات باز بودن 

 

 موقعيت قطعه
وضعيت 

 ECUكانكتور 
هاي  هخان

 ترمينال باكس
 مقادير مجاز اتصاالت قطعه

  متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 : شرح زير باشداين ولتاژ در حاالت مختلف بايد به

 صفر ولت: كن در پايين دكمه قفل
 :كن در باال دكمه قفل

 ولت۹: درها بسته
 ولت۵/۲: درها باز
 ولت۲: درها قفل

مجموعه قفل در 
سمت جلو 

 سرنشين
(6207) 

 جدا شده

 از كانكتور ۵
ه زرد راه۲۶

 رنگ
 و

 از كانكتور ۱۳
ه مشكي راه۱۵

 رنگ
 

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
 در حاالت مختلف بايد به شرح زير ها خانهمقاومت 

 :باشد
 صفر اهم: كن در پايين دكمه قفل
 نامحدود: كن در باال دكمه قفل

 

 نادرست مجموعه قفـل در سـمت        عملكرد: 11 عيبكد  . ۱۲-۲
 )Driver's door locking button not locking(راننده 

 موقعيت قطعه
وضعيت 

 ECUكانكتور 
هاي  هخان

 ترمينال باكس
 مقادير مجاز اتصاالت قطعه

  متصل

 متر تول: گيري ابزار اندازه
 :اين ولتاژ در حاالت مختلف بايد به شرح زير باشد

 صفر ولت: دكمه قفل كن در پايين
 :دكمه قفل كن در باال

 ولت۹: درها بسته
 ولت۵/۲: درها باز
 ولت۲: درها قفل

مجموعه قفل در 
سمت راننده 

(6202) 

 جدا شده

 از كانكتور ۱۸
 زرد راهه۲۶

 رنگ
 

كانكتور   از۱۳
 راهه۱۵

 رنگ مشكي
 

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
در حالت مختلف بايد به شرح زير ها  هخانمقاومت 

 :باشد
 صفر اهم: دكمه قفل كن در پايين
 نامحدود: دكمه قفل كن در باال
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 CPH ـ ضدسرقت سيستم ۱۸

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 Dead(عمل نكردن سيستم قفل ثانويه :  12 عيبكد . ۱۳-۲

locking(دليل باز بودن درب عقب سمت راست  به 
)Deadlocking not possible; rear RH door open( 

 موقعيت قطعه
وضعيت 

 ECUكانكتور 
هاي  پايه

 ترمينال باكس
 مقادير مجاز اتصاالت قطعه

  متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 :اين ولتاژ در حاالت مختلف بايد به شرح زير باشد

 صفر ولت: ايينپدر عقب سمت راست دكمه قفل كن 
 :باالدر عقب سمت راست دكمه قفل كن 

 ولت۹: بستهدرها 
 ولت۵/۲: درها باز
 ولت۲: درها قفل

مجموعه قفل 
در عقب سمت 

 راست

 شده جدا

 از كانكتور ۱۴
ه زرد راه۲۶

 رنگ
 

 از كانكتور ۱۳
ه مشكي راه۱۵

 رنگ
 

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
 صفر اهم: پاييندر دكمه قفل كن 

 نامحدود: باالدر دكمه قفل كن 
 

 Dead(عمل نكردن سيستم قفل ثانويه :  13 عيبكد . ۱۴-۲

locking (      بـــه دليـــل بـــاز بـــودن در عقـــب ســـمت
 Deadlocking not possible; read LH door(چـپ 

open() در صورت نصب بر روي خودرو( 

 موقعيت قطعه
وضعيت 

 ECUكانكتور 
هاي  هخان

 ترمينال باكس
 مقادير مجاز اتصاالت قطعه

  متصل

 رمت ولت: گيري ابزار اندازه
 :اين ولتاژ در حاالت مختلف بايد به شرح زير باشد

 صفر ولت: پاييندر عقب سمت چپ دكمه قفل كن 
 :باالدر عقب سمت چپ دكمه قفل كن 

 ولت۹: درها بسته
  ولت۵/۲: درها باز

 ولت۲: درها قفل

مجموعه قفل 
در عقب سمت 

 چپ

 جدا شده

 از كانكتور ۲
ه زرد راه۱۶

 رنگ
 

 از كانكتور ۱۳
ه مشكي راه۱۵

 رنگ
 

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
 صفر اهم: پاييندر فل كن دكمه ق

 نامحدود: دكمه قفل كن در باال
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 CPH ۱۹ ـ ضدسرقت سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

ــد . ۱۵-۲ ــبك ــا    : 14 عي ــاط ب ــراري ارتب ــدم برق ــر ع آژي
)Dialogue with the alarm siren not possible( 
 )در صورت نصب بر روي خودرو(

 . مراجعه نماييد۶-۱-۲به بخش 
 

  تستهاي الكتريكي-۳
 :CPH ايه ه ولتاژ تغذي.۱-۳

 هموقعيت قطع
وضعيت 

 ECUكانكتور 
هاي  هخان

 مقادير مجاز اتصاالت قطعه ترمينال باكس

تغذيه  دائم 
CPH 

 از كانكتور ۴-۱۳
ه مشكي راه۱۵

 رنگ
 F25فيوز 

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 .ولت باشد۱۲اين ولتاژ بايد 

تغذيه دائم 
خروجيهاي 

CPH 

 متصل
 از كانكتور ۱-۱۳

ه مشكي راه۱۵
 رنگ

 F15فيوز 
 متر ولت: گيري  اندازهابزار

 .ولت باشد۱۲اين ولتاژ بايد 

 
يچ ئاطالعات سو (يچ  ئسوباز شدن   ولتاژ مثبت بعد از     . ۲-۳

 ):باز

 موقعيت قطعه
وضعيت 

 ECUكانكتور 
هاي  هخان

 مقادير مجاز اتصاالت قطعه ترمينال باكس

 متصل ---
 از كانكتور ۵-۱۳

 مشكي راهه۱۵
 رنگ

 F2فيوز 
 متر لتو: گيري ابزار اندازه

.ولت باشد۱۶يچ باز، اين ولتاژ بايد ئدر حالت سو

 

  سيستم تشخيص كليد مجاز-۴
 :تست قطعات. ۱-۴
 :يچئآنتن دور مغزي سو. ۱-۱-۴

 بــا CPH آنــتن خــودرو زانتيــا مجهــز بــه تســت بــراي :تــذكر
 C.1234 از دســته ســيم  SIEMENS و VALEOماركهــاي 

 .استفاده نماييد
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 CPH ـ ضدسرقت سيستم ۲۰

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
ور كانكت

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

 متصل

 از ۱۲-۲۱
كانكتور 

ه زرد راه۲۶
 رنگ

 از ۱-۵
كانكتور 

ه مشكي راه۶
 رنگ

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
اين ولتاژ . مثبت آنرا بخوانيدتغذيه ، ولتاژ ECUبر حسب نوع 

 . باشدباطرير ولتاژ بايد براب

 --- --- جدا شده
 متر اهم: گيري ابزار اندازه

 و ۵ و ۱۲هاي  عدم وجود قطعي يا اتصالي در مسير پايه
 . را تست كنيد۱ و ۲۱هاي  همچنين پايه

 متصل

 از ۲۱-۲۳
كانكتور 

ه زرد راه۲۶
 رنگ

 از ۱-۴
كانكتور 

ه مشكي راه۶
 رنگ

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
هاي  خانهولتاژ . يچ را ببنديدئ را باز كرده و سودر راننده
 ولت ۵/۱۱تا ۷يچ بين ئثانيه پس از بستن سو۱۰مذكور تا 

 .كند تغيير مي

 ۴ ۲۳ جدا شده
 اهم متر: گيري ابزار اندازه

 و ۴هاي  عدم وجود قطعي يا اتصالي در مسير ارتباطي پايه
 . را تست كنيد۲۳

 متصل

 از ۲۱-۸
كانكتور 

 ه زردراه۲۶
 رنگ

۱-۳ 

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 هاي خانهولتاژ . يچ را ببنديدئدر راننده را باز كرده و سو

ولت ۱/۱۰ تا ۹/۹يچ بين ئثانيه پس از بستن سو۱۰مذكور تا 
 .كند تغيير مي

 )گيرنده (آنتن
ر مغزي ود
يچ اصلي ئسو

(8220) 

 ۳ ۸ جدا شده
 اهم متر: گيري ابزار اندازه

 CPHعدم وجود قطعي يا اتصالي در مسير ارتباطي آنتن و 
 .ت كنيدرا تس
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 CPH ۲۱ ـ ضدسرقت سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 :جاماندن كليد در مغزي سوئيچآالرم صوتي . ۲-۱-۴

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

   متصل
 ياب دستگاه عيب: ابزار

 شده و آالرم صوتي كليد را انتخاب عملگرهاوارد منوي تست 
 .ل شودآالرم بايد فعا. كنيد

 جدا شده
از كانكتور  ۷

 راهه۱۵
 مشكي رنگ

 از ۲۶
كانكتور 

ه آبي راه۲۶
 رنگ

 ترمينال ۷ خانه. اتصال آالرم و سيمهاي مربوطه را چك كنيد
در . آالرم بايد بطور پيوسته فعال شود. باكس را بدنه كنيد

 ۲۶ و ۷غير اينصورت، عدم وجود قطعي يا اتصالي بين پايه 
آالرم صوتي  . را تست كنيد)مشخص شده در جدول(

(0004) 

 متصل

 از ۱۳-۷
كانكتور 

 راهه۱۵
 مشكي رنگ

 از ۷-۲۶
كانكتور 

ه آبي راه۲۶
 رنگ

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
.  باشدباطري بايد برابر با ولتاژ ها خانهدر حالت عادي، ولتاژ 

اين ولتاژ بايد . يچ را باز كرده و در راننده را نيز باز كنيدئسو
ثانيه آالرم صوتي ۱۰به مدت . يديچ را ببندئسو. صفر باشد

 .شود فعال مي
بايست برابر با ولتاژ  ها مي هنگاميكه آالرم قطع شد، ولتاژ خانه

 .ولتاژ بايد صفر شود. سوئيچ را ببنديد. باطري باشد
 
 

 : در رانندهبودنيچ تشخيص باز ئميكرو سو. ۳-۱-۴

موقعيت قطعه
وضعيت 

ECUكانكتور 

هاي  پايه
ترمينال باكس

االت اتص
 مقادير مجاز قطعه

 متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 صفر ولت: در راننده باز

 :در راننده بسته
 ولت۹: ساير درها بسته
 ولت۵/۲: ساير درها باز
 ولت۲: درها قفل

ميكروسوئيچ 
در سمت 

(6202)راننده 

 جدا شده

 از كانكتور ۱
ه زرد راه۲۶

 رنگ
 

 از كانكتور ۱۳
ه مشكي راه۱۲

 رنگ

 از ۴-۶
راهه ۹كانكتور 

 اي رنگ قهوه
 متر اهم: گيري ابزار اندازه

 كيلواهم۱۰ از بيشترمقاومت : در راننده باز
 كيلواهم۱۰مقاومت كمتر از :  بستهدر راننده
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 CPH ـ ضدسرقت سيستم ۲۲

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 يابي جداول عيب. ۲-۴
 :شود موتور روشن نمي. ۱-۲-۴

 راه حل نشانه عيب

 حالت اول
موتور با هيچكدام از كليدها 

 .دشو روشن نمي
 .مراجعه كنيد۱به جدول 

 حالت دوم
موتور به غير از يكي از 
كليدها، با بقيه روشن 

 .شود مي

 .ياب آنرا معرفي كنيد با دستگاه عيب: كليد معرفي نشده است
كليد را تعويض كرده و تمام كليدها را مجدداً : كليد خراب است

 .معرفي كنيد
 
 ۱جدول . ۲-۲-۴

 اتظمالح نتيجه اقدامات الزم
يچ بسته، به ئدر حالت سو

ثانيه آالرم صوتي ۱۰مدت 
 .شود جاماندن كليد فعال مي

بنا براين . دهد  را به درستي تشخيص ميكليد كد CPHسيستم 
 ۱ . برويد۲به مرحله 

. در راننده را باز كنيد
يچ را باز كرده و ئسو

 را از كليد. سپس ببنديد
داخل مغزي خارج 

 . مراجعه كنيد۲ جدول به :در غير اينصورت .نكنيد

 كليد به المپ هشدار دهنده
 .شود ميثانيه روشن ۱مدت 

 مقدار بنزين داخل باك و مشكالت مكانيكي موتور را چك كنيد

 .يچ را باز كنيدئسو ۲

 كليد به المپ هشدار دهنده
و با فركانس ثانيه ۳۰مدت 

 ثانيه۵/۰هرتز تقريباً هر ۵/۲
زند و طي  يكبار چشمك مي

ان، آالرم صوتي نيز اين زم
 .شود فعال مي

  برويد۳به مرحله 

ولتاژ، مقداري افت پيدا 
  برويد۴به مرحله  .كند مي

۳ 

عدم وجود قطعي يا 
اتصالي در سيمهاي 

CE و CS را تست 
يچ را باز ئسو. كنيد

 CEكرده و ولتاژ سيم 
 .را بخوانيد

 . موتور را چك كنيدECUولتاژ تغذيه  :در غير اينصورت

 .شود پذيرفته نميكد كليد 
 قبالً بر روي خودرو ديگر نصب نشده CPHمطمئن شويد كه 

 .باشد

۴ 

ECU موتور را پس از 
وارد كردن كد كليد 

. معرفي كنيد
(Initialisation) 

 معرفي .كد كليد صحيح است
ECU شود يا  كامل مي

معرفي قطع شده يا ارتباط 
 .وجود ندارد

 خودرو ديگر نصب نشده ي رو قبالً برECUمطمئن شويد كه 
 .بوده استباشد و همچنين مراحل معرفي آن صحيح 
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 CPH ۲۳ ـ ضدسرقت سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 :تذكر
 موتـور اسـت     ECUورودي  اي    رشته همان سيم    CEسيم   •

ه زرد رنــگ راهــ۲۶ از كــانكتور ۱۹ پايــة  وECUبــين كــه 
 .واقع شده است CPHمتعلق به 

 ECUخروجــي ســريال اي  رشــته همــان ســيم CSســيم  •
ه راهـ ۲۶ از كـانكتور     ۶ پايـة     و ECUبـين   موتور است كـه     

 .واقع شده است CPHزرد رنگ متعلق به 

 :(Initialisation) موتور ECU صحيحبررسي معرفي . ۳-۲-۴
 :قبل از هر كاري، موارد زير را انجام دهيد

 .در راننده را باز كنيد •

 .يچ را ببنديدئسو •

 .ياب را از خودرو جدا كنيد كانكتور دستگاه عيب •

 .نيد ثانيه صبر ك۱۰ •

بايسـت    المپ هشـدار دهنـده كليـد مـي        . سوئيچ را باز كنيد    •
 .ثانيه روشن شود۱براي حدود 

 كليد  المپ هشدار دهنده  . يچ را بسته و مجدداً باز كنيد      ئسو •
ــراي حــدود   صــفحهدر  ــور مختصــر و ب ــر بط  پشــت آمپ
 .ثانيه بايد روشن شود۵/۰

المـپ  يچ،  ئ در صورتيكه در هـر دو بـار بـاز شـدن سـو              :تذكر
ثانيـه  ۵/۰ كليـد بطـور مختصـر و بـراي حـدود              دهنـده  هشدار

 موتـور   ECUشود كه عمل معرفـي        روشن شود، مشخص مي   
 .به درستي انجام نشده است

يـاب     توسط دستگاه عيـب     ميتوان  موتور را  ECUنحوة معرفي   
الزم به ذكر اسـت كـه       .  خواندن پارامترها چك كرد     از طريق  و

سـتم انژكتـور     سي المپ هشدار دهنده  در صورت روشن بودن     
. ها تغيير كننـد پارامتر پشت آمپر ممكن است بعضي    صفحهدر  

، در حالــت "No reply"بنــابراين در صــورت مشــاهده پيغــام 
 . ارتباط برقرار كنيدECUيچ بسته با ئسو

 
 ۲جدول. ۴-۲-۴

 مالحظات نتيجه اقدامات الزم

۱ 
يچ را باز ئسو. در راننده را باز كنيد
يچ را از ئسو. كرده و سپس ببنديد

 .داخل مغزي خارج نكنيد
  برويد۲به مرحله  آالرم صوتي فعال نيست

 برويد۳به مرحله  .كند آالرم صوتي به درستي عمل مي
 .عملكرد آالرم صوتي را چك كنيد ۲

 .آالرم خراب است
قطعه را تعمير يا تعويض نموده و به 

 .برگرديد۱مرحله 
 .برويد۴به مرحله  .كند قطعه به درستي عمل مي

۳ 
يچ وضعيت در ئعملكرد ميكروسو

 .قطعه خراب است .را چك كنيدراننده 
قطعه را تعمير يا تعويض نموده و به 

 . برگرديد۱مرحله 
 . برويد۵به مرحله  .كند قطعه به درستي عمل مي

۴ 
يچ را چك ئآنتن دور مغزي سو

 .قطعه خراب است .كنيد
قطعه را تعمير يا تعويض نموده و به 

 . برگرديد۱رحله م

 .شود پذيرفته نميكد كليد 
 قبال بر روي CPHمطمئن شويد كه 

 .خودرو ديگر نصب نشده باشد
 .كليدها را معرفي كنيد ۵

كد كليد صحيح است ولي معرفي كليد 
 .شود به درستي انجام نمي

يچ خراب ئآنتن دور مغزي سو  ياكليد
 .است
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 CPH ـ ضدسرقت سيستم ۲۴

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 :(Dead locking) و قفل ثانويه درها سيستم قفل -۵
 تست قطعات. ۱-۵
 هاي قفل كننده درهاي جلو دكمه. ۱-۱-۵

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  خانه
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

 متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 صفر ولت: دكمه قفل پايين

 :دكمه قفل باال
 ولت۹: درها بسته
 ولت۵/۲: درها باز

 ولت۲: تمام درها قفل

 دكمه قفل كن
در راننده 
(6202) 

 جدا شده

 از ۱۸
كانكتور 

ه زرد راه۲۶
 رنگ
 و
 از ۱۳

كانكتور 
ه راه۱۵

 مشكي رنگ

 از كانكتور ۳
زرد  راهه۹

 رنگ
 و

 از كانكتور ۴
 راهه۹
 اي رنگ قهوه

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
 مقاومت صفر اهم: دكمه قفل پايين
 دودنامحمقاومت : دكمه قفل باال

 متصل

 از كانكتور ۳
راهه ۹
 اي رنگ قهوه

 و 
 از كانكتور ۴

راهه ۹
 اي رنگ قهوه

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 صفر ولت:  پايين،دكمه قفل

 : باال،دكمه قفل
 ولت۹: درها بسته

 ولت۵/۲: ها بازدر
 ولت۲: تمام درها قفل

كن  دكمه قفل
در جلو 

 سمت راست
(6207) 

 جدا شده

 از كانكتور ۵
ه زرد راه۲۶

 رنگ
 و
 از ۱۳

كانكتور 
ه راه۱۵

  مشكي رنگ
 اهم متر: گيري ابزار اندازه

 مقاومت صفر اهم:  پايين،دكمه قفل
 نامحدودمقاومت :  باال،دكمه قفل
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 CPH ۲۵ ـ ضدسرقت سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 
فقـط  (يچ باز كردن قفلها به وسيله كليد        ئميكرو سو . ۲-۱-۵
 )اي خودروهاي مجهز به قفل ثانويهبر

 موقعيت قطعه
وضعيت 

 ECUكانكتور 
هاي  هخان

 مقادير مجاز اتصاالت قطعه ترمينال باكس

 متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
ولتاژ بين . رار دهيدكليد را در وضعيت قفل ق

ولت و بين ۵/۱ بايد كمتر از ۱۳ و ۱۷هاي  هخان
 .ولت باشد۱۰ بايد بيشتر از ۱۳ و ۴هاي  هخان

، هر دو ولتاژ فوق بايد بيشتر از در وضعيت ديگر
 .ولت باشند۱۰

مجموعه قفلهاي 
جلو چپ درهاي 

 و راست
 و (6202)

(6207) 

 جدا شده

 :حالت قفل
 از كانكتور ۱۷
ه زرد راه۲۶

 رنگ
 و

از كانكتور ۱۳
 مشكي راهه۱۵

 رنگ

 از كانكتور ۴-۹
اي  ه قهوهراه۹

 رنگ
 متر اهم: گيري ابزار اندازه

 مقاومت صفر اهم: كليد در وضعيت قفل
 نامحدودمقاومت : كليد در ساير وضعيتها

 متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
ولتاژ بين . كليد را در وضعيت باز كردن قرار دهيد

ولت و بين ۱۰ بايد بيشتر از ۱۷ و ۱۳ هاي خانه
 . ولت باشد۵/۱ بايد كمتر از ۱۳ و ۴ هاي خانه

، هر دو ولتاژ فوق بايد بيشتر از در وضعيت ديگر
 .ولت باشند۱۰

مجموعه قفلهاي 
جلو چپ درهاي 

 و راست
 و (6202)

(6207) 

 جدا شده

 :حالت باز
 از كانكتور ۴

ه زرد راه۲۶
 رنگ
 و

 از كانكتور ۱۳
 مشكي راهه ۱۵

 رنگ

 از كانكتور ۴-۵
اي  ه قهوهراه۹

 رنگ
 متر اهم: گيري ابزار اندازه

 مقاومت صفر اهم: كليد در وضعيت باز كردن
 نامحدودمقاومت : كليد در ساير وضعيتها
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 CPH ـ ضدسرقت ستمسي ۲۶

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 :محرك قفلها. ۳-۱-۵

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

 متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
ثانيه ولتاژ بين ۷/۰در زمان صدور فرمان باز شدن قفل، به مدت 

خارج از اين زمان، ولتاژ . شود ولت مي۱۲ حدود ۱۳ و ۸هاي  پايه
 .باشد مذكور صفر ولت مي

 جدا شده

 :حالت باز
 از ۸-۱۴

كانكتور 
ه راه۱۵

 مشكي رنگ

 :درهاي جلو
 از ۲ و ۴

كانكتور 
 راهه۹
 اي رنگ قهوه

 
: درهاي عقب

 از ۵ و ۳
كانكتور 

ه راه۵
 اي رنگ قهوه

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
در حالتي . عدم وجود قطعي يا اتصال به بدنه سيمها را چك كنيد

كه همة محركها به كانكتورشان متصل هستند، مقاومت بايد از 
 .اهم بيشترباشد۵/۰

 متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
ثانيه ولتاژ بين ۵/۰در زمان صدور فرمان قفل شدن، به مدت 

ج از اين زمان، رخا. شود ولت مي۱۲ حدود ۱۳ و ۱۴هاي  پايه
 .باشد ولتاژ مذكر صفر ولت مي

محركهاي 
  ،هاقفل در

صندوق عقب 
و در باك 
(6202 - 
6207 - 
6212 - 
6217 - 
6260) 

 جدا شده

 :حالت قفل
 از ۸-۱۴

كانكتور 
 راهه۱۵

 مشكي رنگ

 :درهاي جلو
 از ۷و۴

كانكتور 
ه راه۹
 اي رنگ قهوه

 
 :درهاي عقب

 از ۴و ۳ 
ر كانكتو

ه راه۵
 اي رنگ قهوه

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
در حالتي . ها را چك كنيدعدم وجود قطعي يا اتصال به بدنه سيم

كه همة محركها به كانكتورشان متصل هستند، مقاومت بايد از 
 .اهم بيشتر باشد۵/۰

 متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
ثانيه ولتاژ بين ۵/۰در زمان صدور فرمان قفل ثانويه، به مدت 

 ولت ۱۲ حدود ۸ و ۱۴هاي   و همچنين بين پايه۸ و ۱۱هاي  پايه
محركهاي  .باشند خارج از اين زمان، ولتاژهاي فوق صفر ولت مي. شود مي

 قفل ثانويه
(6202 - 
6207 - 
6212 - 
 جدا شده (6217

 :قفل ثانويه
 از ۱۱ و ۸

كانكتور 
ه راه۱۵

 مشكي رنگ

 :درهاي جلو
 از ۸ و ۴

كانكتور 
 راهه۹
 اي رنگ قهوه

 
 :عقبدرهاي 

 از ۳ و ۲
كانكتور 

ه راه۵
 اي رنگ قهوه

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
در حالتي . عدم وجود قطعي يا اتصال به بدنه سيمها را چك كنيد

كه همة محركها به كانكتورشان متصل هستند، مقاومت بايد از 
 . اهم بيشتر باشد۵/۰
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 CPH ۲۷ ـ ضدسرقت سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 
 :يابي  عيب-۲-۵

 را هم بـا اسـتفاده از ريمـوت          قفلسيستم  . تمام درها را ببنديد   
 امتحـان كـرده و   ي جلـو  درهـا قفـل كنترل و هم با اسـتفاده از      

 .سپس به بخش مربوطه مراجعه كنيد
 :شود به وسيلة كليدها، قفل شدن انجام نمي. ۱-۲-۵

 راه حل نشانه عيب

 حالت اول
قفل شدن درها، تنها از طريق يكي از 

 گيرد درهاي جلو صورت مي
 . مراجعه كنيد۵-۱-۲به بخش 

 حالت دوم
قفل شدن درها، از طريق درهاي جلو 

 گيرد ميصورت ن

).  مراجعه كنيد۵-۱-۱به بخش (ميكروسوئيچ درهاي جلو را چك كنيد 
محرك ).  مراجعه كنيد۵-۱-۲به بخش (قفل درهاي جلو را چك كنيد 

 ). مراجعه كنيد۱-۵-۳به بخش (ها را چك كنيد  قفل
 

 :شود  قفل شدن انجام نميبه وسيله كنترل از راه دور. ۲-۲-۵

 راه حل نشانه عيب

 حالت اول
كند  سيستم قفل به وسيله كليد عمل مي

ولي به وسيله ريموت كنترل عمل 
 .كند نمي

در غير اينصورت ريموت .  ريموت كنترل را چك كنيدباطريابتدا 
ثانيه ۱۰يچ را باز كرده و حداقل به مدت ئ كنيد يعني سومنطبقكنترل را 

 .فشار دهيدهاي ريموت كنترل را  دكمهيكي از 
 .CPHن اشكال، يا ريموت كنترل خراب است و يا در صورت باقي ماند

 حالت دوم
  وسيستم قفل نه به وسيله ريموت كنترل

 .كند نه به وسيله كليد عمل نمي

 مراجعه ۵-۱-۱هاي درهاي جلو را چك كرده و به بخش  يچئميكرو سو
 . مراجعه كنيد۵-۱-۳محركهاي درها را چك كرده و به بخش . كنيد

 . را چك كنيدCPH مثبت و بدنه و سالمت صحيح بودن مسير تغذيه
 

 ريموت كنترل ضعيف شـده باشـد،   باطري در صورتيكه   :تذكر
) بار در ثانيـه ۱۰(ن درها به سرعت د باز بوالمپ هشدار دهنده 
 .زند يچ چشمك ميئهنگام باز شدن سو

دريافـت   باز و بسته شدن قفلهـا بالفاصـله پـس از             -۳-۲-۵
 :فرمان قفل شدن

ــو  • ــرو س ــ يچئميك ــو اي ه ــاي جل ــد دره ــك كني ــه.  را چ  ب
 . مراجعه نماييد۵-۱-۱بخش 

 مراجعـه   ۵-۱-۲بـه بخـش     .  را چـك كنيـد     قفل درهاي جلو   •
 .نماييد

 . مراجعه نماييد۵-۱-۳به بخش . محرك قفلها را چك كنيد •

 ۵-۱-۴بـه بخـش     . هاي قفـل كـن درهـا را چـك كنيـد             دكمه •
 .مراجعه نماييد
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 CPH ـ ضدسرقت سيستم ۲۸

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 ) راستبراي خودروهاي فرمان(آژير   عملكرد-۶
 تست قطعات. ۱-۶
۱-۱-۶ .LED 

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
 ترمينال باكس

اتصاالت 
 قطعه

 مقادير مجاز

   متصل
 را انتخاب نموده عملگرهاياب، منوي تست  توسط دستگاه عيب

 بايد روشن LEDاين .  آژير را انتخاب كنيدLEDو سپس 
 .شود

 جدا شده
ز كانكتور  ا۱۲
ه مشكي راه۱۵

 رنگ

 از كانكتور ۲
 هراه۲

 :در غير اينصورت
در .  بايد روشن شودLED.  را به بدنه متصل كنيد۱۲ خانه

غير اينصورت، عدم وجود قطعي يا اتصالي در مسير ارتباطي 
 . را تست كنيد۲ و ۱۲هاي  پايه

LED آژير 
(8606) 

 متصل
 از ۱۲ و ۱۳

ه راه۱۵كانكتور 
 مشكي

 از ۲و ۱
كانكتور 

 راهه۲

 متر ولت: گيري بزار اندازها
 آژير را LEDياب،   دستگاه عيبعملگرهاياز منوي تست 

 اين ولتاژ بايد از LEDدر زمان روشن بودن . انتخاب كنيد
ولت ۱۲ ولت و در زمان خاموش بودن آن بايد حدود ۵/۱

 .باشد

 
 آژير. ۲-۱-۶

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
 ECUكانكتور 

هاي  خانه
 ترمينال باكس

اتصاالت 
 قطعه

 مقادير مجاز

   متصل
ياب، آژير را انتخاب   دستگاه عيبعملگرهاياز منوي تست 
 .آژير بايد به مدت كوتاهي فعال شود. كنيد

 جدا شده
 از كانكتور ۱۰
 زرد راهه۲۶

 رنگ

 از كانكتور ۳
 هراه۴

در غير اينصورت از سالم بودن اتصال كانكتور آژير مطمئن 
. آژير بايد به صدا درآيد. به بدنه متصل كنيدرا ۱۰پاية . شويد

در غير اينصورت، عدم وجود قطعي يا اتصالي در مسير 
آژير  . را تست كنيد۳ و ۱۰هاي  ارتباطي پايه

(8605) 

 متصل

 از كانكتور ۱۰
زرد راهه ۲۶

 از ۱۳رنگ 
 راهه۱۵كانكتور 

 مشكي رنگ

 از ۴-۳
كانكتور 

 راهه۴

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
ياب، آژير را انتخاب   دستگاه عيبلگرهايعماز منوي تست 

 .كنيد
ولت و ۵/۱در زمان فعال بودن آژير اين ولتاژ بايد كمتر از 

 .ولت باشد۱۲در زمان غيرفعال آن بايد حدود 
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 CPH ۲۹ ـ ضدسرقت سيستم

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 هاي روي ستون درها سوئيچ. ۳-۱-۶

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
 ECUكانكتور 

هاي  خانه
 ترمينال باكس

اتصاالت 
 قطعه

 مقادير مجاز

 متصل

 از ۶ و ۴
كانكتور 

راهه ۹
 گاي رن قهوه

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 :كند  را كنترل مي درهاCPHهنگاميكه 

 ولت۹ ≈مقدار ولتاژ : اگر در بسته باشد
 ولت۱ ≈مقدار ولتاژ : در غير اينصورت

 باشد ولت مي۱مقدار ولتاژ كمتر از : اگر در باز باشد

چ در سوئي
راننده 
(6202) 

سوئيچ در 
سرنشين 
(6207) 

سوئيچ در 
عقب سمت 

راست 
(6217) 
 سمت چپ
(6212) 

 جدا شده

 از ۱ و ۲۱
راهه ۲۶كانكتور 

 زرد رنگ
 از ۳ و ۲۱

راهه ۲۶كانكتور 
 زرد رنگ

 از ۲ و ۲۱
راهه ۲۶كانكتور 

 زرد رنگ
 از ۱۴ و ۲۱

راهه ۲۶ كانكتور
 زرد رنگ

 از ۱ و ۳
كانكتور 

راهه ۵
 اي رنگ قهوه

 ترم اهم: گيري ابزار اندازه
 مقدار مقاومت: اگر در بسته باشد

 باشد كيلو اهم مي۱۰بيشتر از 
 باشد اهم مي۱۰۰مقدار مقاومت كمتر از : اگر در باز باشد

 
 يابي عيب. ۲-۶

علت آخري كه باعث فعال     ۱۵يابي به     با استفاده از دستگاه عيب    
شـدن آژيــر شــده اســت مراجعــه نماييــد و بررســي كنيــد كــه  

 .استكداميك بيشتر رخ داده 
علتي كه بيشـترين دفعـات تكـرار را داشـته اسـت نشـان داده                

 .شود مي
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 )Initialisation (خودرو به قطعات شناساندن ۳۰

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 (Initialisation) قطعات به خودرو شناساندن
 بايـد حتمـاً آنهـا را    CPH موتـور يـا      ECUدر صورت نصـب     

الزم بـه ذكـر     . ياب به خودرو معرفي كـرد       توسط دستگاه عيب  
 است، در صورتيكه اين قطعات يك بار بـراي خـودرو تعريـف            

 .توان آنها را بر روي خودرو ديگر نصب كرد شوند، ديگر نمي
 هنگام معرفي كردن اين قطعات، بايد كد كليد ثبت شـده            :۱نكته

شـود در     روي كارت مخصوص كه به مشتري تحويل داده مي        
 .دسترس باشد

 هنگام معرفي كردن اين قطعات، توجه داشته باشيد كـه           :۲نكته
 .اب انتخاب كنيدي منوي مرتبط را در دستگاه عيب

ــال ــويض  : مث ــي  CPHدر صــورت تع ــوي معرف  را CPH، من
 موتـور را    CPH + ECUانتخاب كنيد يعني نبايد منوي معرفي       

 .انتخاب نمود
 

 : معرفي كليدها-۱
 :توان كليدها را معرفي نمود براي موارد زير، مي

 اضافه كردن تعداد كليدها •

 اضافه كردن تعداد ريموت كنترلها •

 ي معيوبتعويض كليدها •

 غير مجاز كردن كليدهاي مفقود شده •

يـاب، معرفـي كليـدها ممكـن           بر حسب مدل دستگاه عيب     :تذكر
 .است با تعريف كليد و يا تعريف ريموت كنترل شروع شود

پس از معرفي كليدها، كدهاي ثابت و متغيـر مربـوط بـه             : نكته
 .شوند  پاك ميCPHاز حافظه كليه كليدها 

يـاب بـه       در تمـام دسـتگاههاي عيـب       مراحل كلي معرفي كليدها   
 :صورت زير است

 . را انتخاب كنيد"Initialisation"منوي معرفي كليدها  •

پس از انتخاب ايـن منـو، كـد كليـد ثبـت شـده روي كـارت           •
 . وارد كنيدرامخصوص 

الزم به ذكر است كه مراحل كـاري بـه صـورت قـدم بـه قـدم                  
داده يـاب نشـان       هنگام معرفـي كليـدها، توسـط دسـتگاه عيـب          

 .شوند مي

 معرفي كليدها. ۱-۱
الزم به ذكر است كه پيغامهاي ظاهر شده هنگام معرفي كليدها           

يـاب مختلـف ممكـن اسـت بـا هـم تفـاوت               در دستگاههاي عيب  
 .داشته باشند ولي اصول آنها يكسان است

همچنـين تعـداد    . توان معرفي كرد     كليدها را به دفعات مي     :نكته
ه صـورت دسـتي وارد دسـتگاه        كليدهاي مورد نظر را بايـد بـ       

 .ياب كرد عيب
گاهي اوقات هنگام معرفي كليدها، پيغامهاي خطا ظاهر شـده و           

 ممكـن آورده شـده      عيـوب در زير، ليسـت     . ماند  كار ناتمام مي  
 .است
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 Initialisation( ۳۱ (خودرو به قطعات شناساندن

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 :عيوبليست 

 راه حل عيبپيغام 

 .كد كليد اشتباه است
Invalid access code access code rejected 

CPHنصبعدم .  قبال توسط كد كليد ديگر معرفي شده است 
 .آنرا بر روي خودرو ديگر چك كنيد

 .كليد قبال تعريف شده است
Key already intialised 

 را *دكمه . يچ قبالً تعريف شده استئكليد موجود در مغزي سو
 .يچ قرار دهيدئفشار داده و كليد ديگري را در مغزي سو

 .شود  برقرار نميCPH با ارتباط كليد
 .يچ وجود نداردئولتاژ مثبت بعد از سو

Code not received or ignition switched +supply 
problem. 

Ignition switched + interrupted 

در . ثانيه صبر كرده و معرفي كليد را از ابتدا شروع كنيد۱۵
ي صورت باقي ماندن شكل، ممكن است كليد و يا آنتن دور مغز

 . خراب باشندCPHيچ و يا ئسو

 .شود  برقرار نميCPHارتباط كليد با 
Code not understood. 

Lock of dialogue 

. باشد  قادر به برقراري ارتباط با كليد نميCPHكنترل يونيت 
ها وجود  يچئبنابراين در صورتيكه اين مشكل براي تمام سو
چ و كليد يئداشته باشد، از سالم بودن آنتن دور مغزي سو

 .مطمئن شويد

 يچئاشكال در ولتاژ مثبت بعد از سو
"Ignition switched" + "present during the procedure" 

در صورت باقي ماندن . معرفي كليد را از ابتدا شروع كنيد
يچ و مسيرهاي مربوطه ئشكل، وجود ولتاژ مثبت بعد از سوم

 .را چك كنيد
 

ولتي است  ۱۲يچ، ولتاژ   ئ از سو   منظور از ولتاژ مثبت بعد     :تذكر
 .يچ برقرار مي شودئكه فقط در صورت باز شدن سو

 :معرفي ريموت كنترل. ۲-۱
تعداد ريمـوت كنترلهـاي موجـود را بـه صـورت دسـتي وارد               

 .ياب كنيد دستگاه عيب
مراحل معرفي ريموت كنترل نيـز هنگـام كـار توسـط دسـتگاه            

 .شوند ياب نشان داده مي عيب
ط با ريموت كنترل كه هنگـام معرفـي ممكـن            مرتب عيوبليست  

 .است ظاهر شوند در زير آمده است
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 )Initialisation( خودرو به قطعات شناساندن ۳۲

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 :عيوبليست 

 راه حل عيبپيغام 
 .ريموت كنترل قبالً معرفي شده است

Remote control already intialised 

اين مراحل را براي ساير . معرفي ريموت كنترل را از ابتدا شروع كنيد
 .تكرار كنيد) وددر صورت وج(ها  ريموت كنترل

 .شود ارتباط با ريموت كنترل برقرار نمي
Remote control code not memorised: 

معرفي را از . اند هاي ريموت كنترل در زمان مورد نظر فشرده نشده دكمه
 باطريدر صورت باقي ماندن اشكال، ممكن است . ابتدا انجام دهيد

 .يوب باشد معCPHريموت كنترل ـ خود ريموت كنترل و يا 

 .كد كليد اشتباه است
Invalid access code 

معرفي را مجدداً انجام داده و كد كليد ثبت شده بر روي كارت مخصوص 
 .را وارد كنيد

 

 : موتورECUمعرفي . ۲-۷
.  موتور نو، بايد آنرا به خودرو معرفي كرد        ECUهنگام نصب   

 Initialisation of the Engine"بـراي ايـن منظـور منـوي     

ECU"در حــين كــار، . يــاب انتخــاب كنيــد  را در دســتگاه عيــب
مراحل مختلف به صورت مرحله به مرحله در صـفحه نمـايش            

الزم به ذكـر اسـت كـه بـراي     . شوند ياب ظاهر مي   دستگاه عيب 
 . موتور، كد كليد بايد در دسترس باشدECUمعرفي 
 موتور ظاهر   ECU كه ممكن است هنگام معرفي       معايبيليست  
 .ر زير آمده استشوند د

 

 راه حل عيبپيغام 

  موتورECUناتمام ماندن معرفي 
Intialisation interrupted 

در صورت باقي ماندن مشكل .  موتور را از ابتدا انجام دهيدECUمعرفي 
 موتور كه قصد معرفي آنرا داريد مطمئن ECUاز سالم بودن و نو بودن 

رقت موجود در خودرو همچنين از هماهنگي آن و سيستم ضدس. شويد
 .مطمئن شويد

 اشكال در معرفي كليدها
Transponder intialisation fault 

 ECUبنابراين قبل از معرفي . شوند  شناسايي نميCPHكليدها توسط 
 .موتور، حتماً كليدها را معرفي كنيد

 .كد كليد اشتباه است
Invalid access code 

CPH مطمئن شويد كه . معرفي شده استديگري  با كد كليدCPH قبال بر 
 .روي خودرو ديگر نصب نشده است

ECU موتور قبالً معرفي شده است يا ارتباط آن با 
CPHاشكال دارد . 

ECU already coded or dialogue fault 

 نو است و قبال روي خودرو ديگر معرفي نشده ECUمطمئن شويد كه 
 نصب شده CPHتم  موتور با سيسECUهمچنين از مطابق بودن . است

 CPHو  موتور ECU  بينبر روي خودرو و سالم بودن مسير ارتباطي
 .ن شويدئمطم

  موتورECUاشكال قفل شدن 
Locking fault 

ECU موتور كدهاي CPHپذيرد ولي پاسخي به فرمان قفل شدن   را مي
CPHمدار تغذيه ثانويه را چك كنيد. دهد  نمي.  

 ور موتECUاشكال در باز شدن قفل 
Unlocking fault 

ECU موتور كدهاي CPHپذيرد ولي پاسخي به فرمان باز شدن   را مي
 نصب شده بر روي CPH موتور با ECUمطابقت . دهد  نميCPHقفل 

 .خودرو را چك كنيد
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 Initialisation( ۳۳( خودرو به قطعات شناساندن

CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 :CPH معرفي .-۳
 بايسـت    مـي   و استفاده از قطعه نـو،      CPHدر صورت تعويض    

زماني اسـت كـه فقـط        اين قسمت براي     انجام. آنرا معرفي كرد  
CPHگردد  موتور تعويض مي. 

 :مراحل كلي كار به شرح زير است
يـاب    در دستگاه عيب"Initialisation of the CPH"منوي  •

 .را انتخاب كنيد

 .كد كليد موجود در كارت مخصوص كليد را وارد كنيد •

 ). مراجعه نماييد۷-۵به بخش (خودرو را معرفي كنيد  •

 ۷-۱بـه بخـش     (ا معرفـي كنيـد      كليدها و ريمـوت كنتـرل ر       •
 ).مراجعه نماييد

در صورت صحيح بـودن تمـام مـوارد، پيغـامي مبنـي بـر                •
 .شود پايان عمليات ظاهر مي

 را زده و سپس به جدول زير        *در صورت بروز اشكال، دكمه      
 . مراجعه كنيدمعايب است،كه شامل ليست 

 

 راه حل عيبپيغام 

 اشكال در معرفي كليدها
Transponder inialisation fault 

 را از ابتدا تكرار CPHكليدها را معرفي كرده و مراحل معرفي 
 .كنيد

 .كد كليد اشتباه است
Invalid access code 

 با كد كليدي كه شما وارد CPHكد كليد ثبت شده در حافظه 
 قبالً بر روي CPHمطمئن شويد كه . كنيد، متفاوت است مي

 .خودرو ديگر معرفي نشده است
 

 :CPH و موتور ECU معرفي همزمان -۴
 موتور و هم    ECUمراحل اين قسمت براي زماني است كه هم         

 هر دو تعـويض شـده و بـه جـاي آنهـا از               CPHكنترل يونيت   
 :مراحل كلي به شرح زير است. قطعات نو استفاده شود

ــوي  •  در "Initialisation of the CPH and ECU"من
 .ياب را انتخاب كنيد دستگاه عيب

 .كد كليد موجود در كارت مخصوص كليد را وارد كنيد •

 ). مراجعه نماييد۷-۱به بخش (خودرو را معرفي كنيد  •

در صورت صحيح بـودن تمـام مـوارد، پيغـامي مبنـي بـر                •
 .شود پايان عمليات ظاهر مي

 در صورتيكه قبل از پايان عمليـات فـوق متوقـف شـود،              :تذكر
CPH  يچ چراغ  ئكردن سو بنابراين هنگام باز    . شود   معرفي نمي

 .شود  آمپر روشن نميصفحهاخطار كليد در 
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  )Initialisation( خودرو به قطعات شناساندن ۳۴

 CPHسيستم ضدسرقت ـ / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 : معرفي خودرو-۵
مراحل اين قسمت بـراي زمـاني اسـت كـه مشخصـات كـاري               

تـوان    در واقـع مـي    .  را بخواهيم تغير دهيم    CPHكنترل يونيت   
 :موارد زير را فعال يا غيرفعال نمود

• LEDدزدگير  

 (Dead lock)سيستم قفل ثانويه  •

 :ار به شرح زير استمراحل كلي ك
يـاب را انتخـاب        در دستگاه عيـب    "Programming"منوي   •

 .كنيد

 .كد كليد موجود در كارت مخصوص را وارد نماييد •

 :توان آنها را تغيير داد عبارتند از مواردي كه مي

 )به وسيله آژير( آژير ـ آالرم باز ماندن درها –سيستم قفل ثانويه  ۱
 آژير و سيستم قفل ثانويه ۲
 سيستم قفل ثانويه بدون آژير ۳
 غيرفعال بودن هر دو سيستم قفل ثانويه و آژير ۴
 آژير بدون سيستم قفل ثانويه ۵
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MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MP5.2انژكتوري سوخت يابي سيستم  عيب
 )RFV موتورهاي در(
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 RFV( ۳۷ موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي

MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 )RFVموتورهاي  در (MP5.2انژكتورهاي سوخت 
 يابي  ابزارهاي عيب-۱
 T-4109 ترمينال باكس. ۱-۱

كنـد كـه مقـادير        راهه اين امكان را فراهم مي     ۵۵ ترمينال باكس 
 گيري شود ولتاژها و مقاومتها اندازه

 (Lexia)يا زيابي لگ  عيبدستگاه. ۲-۱

 :توان در موارد زير استفاده نمود از اين ابزار مي
 خواندن عيوب •
 پاك كردن عيوب •
 گيري پارامترها اندازه •
 )Actuators(تست كردن عملگرها  •
  موتورECUشناسايي  •
 ECUوارد كردن برنامه  •

 

 يابي  جدولهاي عيب-۲
 ليست عيوب. ۱-۲

يــاب خودكــار در   المــپ هشــدار دهنــده سيســتم عيــب:توجــه
 .شود  روشن مي54 و 52 و 42صورت بروز عيبهاي 
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  )RFV موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي ۳۸

 MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 قطعه مرتبط كد عيب

 (1240)اي هواي ورودي  دمسنسور 13

 (1220)اي آب موتور  دمسنسور 14

 (1316)نسيومتر دريچه گاز پتا 21

 (1225) (Stepper motor)اي  پلهموتور  22

 (1620)سنسور سرعت خودرو  27

 تنظيم اتوماتيك مخلوط سوخت و هوا 31

 (1312)سنسور فشار هواي ورودي  33

 (1215)شير برقي كنيستر  34

 (1313)سنسور دور موتور  41

 (1334 - 1333 - 1332 - 1331)انژكتورها  42

 تنظيم حالت ضد كوبش موتور 43

 (1120)) ضربه(سنسور كوبش  44

 (1350)سنسور اكسيژن  51

 قطع تنظيم مخلوط سوخت و هوا توسط سنسور اكسيژن 52
53 ECU (1320) موتور 

54 ECU (1320) موتور 
 

 موتـور   ECUالزم است پس از انجام هريك از فعاليتهاي زيـر           
 :مجدداً شناسانده شود

 ردن عيوبپاك ك •
 ECUجداكردن و يا تعويض  •

 ريجداكردن و يا تعويض باط •
 ECUتغذيه ) هاي(قطع كردن رله  •

 ECU برنامة (down load)وارد كردن  •

  تنظيم دور آراماي تعويض موتور پله •
 تعويض پتانسيومتر دريچه گاز •

 در يك از موارد فوق منجـر        ECUنقص در مراحل شناساندن     
 :شود به مشكالت زير مي

 موتوركشش  •
 .كند هنگام بازگشت به دور آرام موتور بد كار مي •
 .كند  پس از روشن شدن بد كار ميرموتو •
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 RFV( ۳۹ موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي

MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 ايراد جزئي: 13 كد عيب . ۲-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

 جدا ECUكانكتور 
 .شده است

 .از اهم متر استفاده نماييد
 : جدا شده استECUهنگاميكه 

متر مقاومت سنسور را  با اهم
گيري نموده و برحسب دما با  اندازه

 .نمودار زير مقايسه نماييد
اي  دمسنسور

هواي ورودي 
(1240) 

روي پوسته (
 گاز نصب دريچه

 ECUكانكتور  .)شده است
 .باشد ميمتصل 

۲۷-۲۶ 
دوراهه خاكستري 

 رنگ
 . نماييدمتر استفاده از ولت
 :باشد  متصل ميECUهنگاميكه 

يچ را باز كنيد؛ كانكتور سنسور را سوئ
 .جدا كنيد

گيري  ولتاژ تغذيه سنسور را اندازه
 :نماييد

 .ولت باشد۵در اين حالت ولتاژ بايد 
 

 
 منحني تغييرات مقاومت سنسور برحسب دما
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  )RFV موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي ۴۰

 MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 ايراد جزئي: 14 كد عيب . ۳-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

 جدا ECUكانكتور 
 .شده است

 :متر استفاده نماييد از اهم
 : جدا شده استECUهنگاميكه 

متر مقاومت سنسور را  ا اهمب
گيري نموده و بر حسب دما با  اندازه

اي آب  دمسنسور .نمودار زير مقايسه نماييد
 (1220)موتور 

در خروجي آب (
سيلندر نصب سر

 )شده است
 ECUكانكتور 
 .باشد متصل مي

 .از ولت متر استفاده نماييد دوراهه سبز رنگ ۲۶-۲۵
 :باشد  متصل ميECUهنگاميكه 

 را باز كنيد، كانكتور سنسور را سوئيچ
 .جدا كنيد

گيري  ولتاژ تغذيه سنسور را اندازه
 :نماييد

 .ولت باشد۵در اين حالت ولتاژ بايد 
 

 
 منحني تغييرات مقاومت سنسور برحسب دما
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 RFV( ۴۱ موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي

MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

  ايراد جزئي :21 كد عيب . ۴-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

۲۶-۱۲ 
 راهه سفيد رنگ سه

 

 .متر استفاده نماييد از ولت
 : باز استسوئيچهنگاميكه 

گيري  ولتاژ تغذيه اين قطعه را اندازه
نماييد؛ اين ولتاژ بايد به شرح زير 

 :باشد
  ولت۵±۵/۰ ≈ولتاژ 

 ECUكانكتور 
 .باشد متصل مي

 .متر استفاده نماييد از ولت
در شرايط زير مقدار ولتاژ را بررسي 

 :نماييد
 :باشد هنگاميكه پدال گاز آزاد مي •

  ولت۵/۰±۱/۰ ≈ولتاژ 
پدال گاز را به تدريج فشار دهيد،  •

اين ولتاژ نيز به صورت تدريجي 
 .شود زياد مي

هنگاميكه پدال كامالً فشرده شده است 
 .ولت باشد۵/۴مقدار ولتاژ بايد حداقل 

پتانسيومتر دريچه 
 (1316)گاز 

روي پوسته (
دريچه گاز نصب 

 .)شده است

 جدا ECUكانكتور 
 .شده است

۲۶-۲۹ 

 راهه سفيد رنگ سه
 
 

 .متر استفاده نماييد از اهم
مقدار مقاومت را در شرايط زير 

 :بررسي نماييد
 :باشد هنگاميكه پدال گاز آزاد مي •

 R ≈ ۱۱۰۰اهم 

هنگاميكه پدال گاز كامالً فشرده  •
 :شده است

 R ≈ ۲۷۰۰اهم 
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  )RFV موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي ۴۲

 MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

  ايراد جزئي :22كد عيب . ۵-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

۱۵-۳۳  

 .متر استفاده نماييد از اهم
 : را انتخاب كنيد"activation"حالت 

 .شود  نشان داده مي83كد 
 :در غير اينصورت

 ۱۵ را بين ترمينالهاي پيچ مقاومت سيم
 :گيري نماييد  اندازه۳۳و 

 R ≈ ۵۳اهم 

 دور اي موتور پله
 (1225)آرام 

 جدا ECUكانكتور 
 .شده است

۲۱-۲۴  
 ۲۱پيچ را بين ترمينالهاي  مقاومت سيم

 :گيري نماييد  اندازه۲۴و 
 R ≈ ۵۳اهم 

 
 ايراد جزئي: 27 كد عيب . ۶-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 قادير تستنحوه و م اتصاالت قطعه ترمينال باكس

 
 راهه سفيد رنگ سه

 
 

 :متر استفاده نماييد از ولت
ابتدا اطمينان حاصل كنيد كه 
 .كند كيلومترشمار درست كار مي

 : باز استسوئيچهنگاميكه 
گيري  ولتاژ تغذيه سنسور را اندازه

متر بايد ولتاژي  ين حالت ولتكنيد؛ در ا
) ولت۱۲تقريباً (ري طبرابر با ولتاژ با

 .را نشان دهد

سنسور سرعت 
 (1620)خودرو 

روي گيربكس (
 )نصب شده است

 ECUكانكتور 
 .باشد متصل مي

۲۶-۹ 
 راهه سفيد رنگ سه

 
 

 .متر استفاده نماييد از ولت
در اين حالت هنگاميكه چرخها 

چرخند ولتاژ خروجي را  مي
 .گيري نماييد اندازه

 ولت ۶ ≈ولتاژ  
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 RFV( ۴۳ موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي

MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 ايراد جزئي: 31 كد عيب . ۷-۲

وضعيت كانكتور   قطعهمحل نصب
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

   

در صورت بروز چنين اشكالي، قبل از 
انجام هر كار وجود اشكاالت مربوط 

به ساير قطعات را بررسي نماييد و در 
. صورت وجود آنها را برطرف نماييد

غير اين صورت موارد زير را در 
 :بررسي نماييد

 كيفيت بنزين مورد استفاده •
مسدود (عملكرد شيربرقي كنيستر  •

 )نشده باشد
 فشار سوخت •
نشتي از اگزوز قبل از سنسور  •

 اكسيژن
تا را تست نماييد،  عملگرهاعملكرد  •

كنترل كنيد كه انژكتورها مسدود 
 .نشده باشند

تنظيم اتوماتيك 
مخلوط سوخت و 

 هوا

 جدا ECUكانكتور 
 .شده است

  

 .متر استفاده نماييد اهماز 
كننده سنسور  مقاومت المنت گرم

 :اكسيژن را بررسي نماييد
 اهمR < ۱ >۱۵اهم 
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  )RFV موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي ۴۴

 MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 ايراد جزئي:  33كد عيب . ۸-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

۲۶-۱۲ 
 

 سياه رنگ
 
 
 

 .متر استفاده نماييد از ولت
گيري  ولتاژ تغذيه سنسور را اندازه
ولت ۵نماييد، اين ولتاژ بايد تقريباً 

 .باشد

سنسور فشار 
هواي ورودي 

(1312) 

 ECUكانكتور 
 .باشد متصل مي

۲۶-۷  

 .متر استفاده نماييد از ولت
هنگاميكه سوئيچ باز است در شرايط 

 :گيري نماييد زير مقادير ولتاژ را اندازه
ادن دستي پمپ وكيوم؛ با حركت د

 :فشار را تغيير دهيد
 :بار ميلي۴۰۰در فشار  •

 )حالت دور آرام(ولت ۴/۱ ≈ولتاژ  
 بار ميل۱۰۰۰در فشار  •

حالت بار كامل (ولت ۵/۴ ≈ولتاژ  
 )موتور

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 RFV( ۴۵ موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي

MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 ايراد جزئي: 34 كد عيب . ۹-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست هاتصاالت قطع ترمينال باكس

 ECUكانكتور 
 .باشد متصل مي

 سياه رنگ ۱۴-۵

حالت . از ولت متر استفاده نماييد
"activation"را انتخاب نماييد : 

 .شود  نمايش داده مي84كد 
اطمينان حاصل كنيد كه اين قطعه 
نسبت به هر ولتاژ اعمالي واكنش 

شيربرقي كنيستر  .دهد نشان مي
(1215) 

 جدا ECUكانكتور 
  .شده است

 سياه رنگ
 

 .متر استفاده نماييد از اهم
 :گيري نماييد  را اندازهRمقدار مقاومت 

 R ≈ ۵۰اهم 

 
 ايراد جزئي: 41 كد عيب . ۱۰-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

۳۰-۱۱ 
 اي رنگ قهوه

 
 

 .متر استفاده نماييد از اهم
 :مقدار مقاومت را بررسي نماييد

 R ≈ ۳۳۰اهم 

  

 :مقادير زير را چك كنيد
ميزان فاصله بين سنسور و فاليويل 

اين . ميليمتر باشد۵/۱ تا ۵/۰بايد بين 
 .باشد فاصله قابل تنظيم نمي

مركز ديسك همچنين ميزان خروج از 
 .باشد متر مي  ميلي۴/۰فاليويل حداكثر 

۳۰-۱۹ 
ه را نسبت به بدنپيچ  عايق بودن سيم 

 R ≈ ∞. بررسي نماييد

سنسور دور موتور 
(1313) 

 جدا ECUكتور كان
 .شده است

۱۱-۱۹  
 بدنه را نسبت بهپيچ  عايق بين سيم

 R ≈ ∞. رسي نماييدرب
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  )RFV موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي ۴۶

 MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 ايراد جدي: 42 كد عيب . ۲-.۱۱

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه رمينال باكست

 ECUكانكتور 
 .باشد متصل مي

 براي هر انژكتور

 :عملگر آن را فعال كنيد
 .شود  نشان داده مي82كد 

“ كليك”اطمينان حاصل كنيد كه صداي 
در صورت . (شود از آنها شنيده مي

 )سالم بودن آنها

 
 

 سياه رنگ

 .متر استفاده نماييد از اهم
 .گيري نماييد  را اندازهRمقدار مقاومت 

 ,1331)انژكتورها  R ≈ ۱۶اهم 
1332, 1333, 

1334) 

 جدا ECUور كانكت
 .شده است

 

 

همچنين عدم قطعي و عدم اتصال بدنه 
 ۲ و ۱۷سيمها را بين ترمينالهاي 

 :بررسي كنيد
۱۷ :ECUانژكتور  
 )عدد۴(انژكتورها : ۲

 عدم قطعي و عدم اتصال بدنه سيمها
 بررسي ۱ و ۱۳را بين ترمينالهاي 
 :كنيد

 رله دوبل: ۱۳
 )عدد۴(انژكتورها : ۱

 
 ايراد جزئي: 43 كد عيب . ۱۲-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

تنظيم حالت 
 ضدكوبش موتور

   

 :موارد زير را بررسي نماييد
 سوخت مورد استفادهكيفيت  •
 شرايط مكانيكي موتور •
 44در غير اينصورت به كد عيب  •

 .مراجعه نماييد
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 RFV( ۴۷ موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي

MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 ايراد جزئي: 44 كد عيب . ۱۳-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

سنسور ضربه 
(1120) 

 جدا ECUكانكتور 
 .نشده است

۸-۲۶ 
 
 

 راهه سبز رنگ سه

 .متر استفاده نماييد از اهم
از بسته بودن سنسور به بلوك سيلندر 

گشتاور سفت . اطمينان حاصل كنيد
 متر. كيلوگرم۲ ± ۵/۰ كردن آن

 .باشد مي
عدم قطعي و عدم اتصال بدنه  •

 ۸ و ۱سيمها را بين ترمينالهاي 
 :بررسي نماييد

 سنسور ضربه: ۱
۸ :ECUانژكتور  

عدم قطعي و عدم اتصال بدنه  •
 ۲۶ و ۲سيمها را بين ترمينالهاي 
 :بررسي نماييد

 سنسور ضربه: ۲
۲۶ :ECUانژكتور  

عدم اتصال بدنه سيمها را بين  •
 : بررسي نماييد۲۶ و ۸ترمينالهاي 

∞ ≈ R 
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  )RFV موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي ۴۸

 MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 ايراد جزئي: 51 كد عيب . ۱۴-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه باكسترمينال 

 جدا ECUكانكتور 
 .شده است

۱۰-۱۹ 
۲۸-۱۹ 

 

در جعبه فيوز ( را F11ابتدا فيوز 
BB10چك كنيد)  زير درب موتور. 

 .متر استفاده نماييد از اهم
عدم قطعي سيمها را بين  •

 :ررسي نماييد ب۳ و ۱۰ترمينالهاي 
۱۰ :ECUانژكتور  
 سنسور اكسيژن: ۳

عدم قطعي سيمها را بين  •
 : بررسي نماييد۴ و ۲۸ترمينالهاي 
۲۸ :ECUانژكتور  
 سنسور اكسيژن: ۴

عدم اتصال بدنه سيمها را نسبت  •
 :به بدنه بررسي نماييد

∞ ≈ R 

سنسور اكسيژن 
(1350) 

روي منيفولد (
اگزوز نصب شده 

 )است

   

 :متر استفاده نماييد از اهم
كن سنسور   گرم المنتميزان مقاومت

 :گيري نماييد ژن را اندازهاكسي
  اهمR < ۱ > ۱۵اهم 
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 RFV( ۴۹ موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي

MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 ايراد جدي: 52 كد عيب . ۱۵-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

قطع تنظيم مخلوط 
سوخت و هوا 
توسط سنسور 

 اكسيژن

 ECUكانكتور 
باشد،  متصل مي

 همچنين موتور در
 .باشد حال كار مي

۱۰-۲۸  

 :متر استفاده نماييد از ولت
 :حالت اول

: مخلوط خيلي رقيق است و در نتيجه
  صفر ولت≈ولتاژ  

در اين صورت عدم وجود معايب زير 
 :را چك كنيد

نشتي هوا در منيفولد ورودي و  •
 اگزوز

 فشار سوخت خيلي كم است •
روي انژكتور كربن رسوب كرده  •

 است
 :حالت دوم

:  خيلي غليظ است و در نتيجهمخلوط
 ولت۱ ≈ولتاژ  

در اين صورت عدم وجود معايب زير 
 :را چك كنيد

 نشتي بنزين از انژكتورها •
 فشار سوخت خيلي باال است •

در هر دو حالت اگر كماكان مشكل 
باقي ماند اطمينان حاصل كنيد كه 

بنزين مورد استفاده از انواع بنزينهاي 
 :پيشنهاد شده باشد

 ۹۸ون سرب بنزين بد •
 بنزين سوپر •

 31در غير اينصورت به كد عيب 
 .مراجعه نماييد
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  )RFV موتورهاي در( MP5.2 سوخت انژكتورهاي ۵۰

 MP5.2انژكتورهاي سوخت / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 ايراد جزئي: 53 كد عيب . ۱۶-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

ECU انژكتور 
(1320) 

 )ولتاژ تغذيه(

 ECUكانكتور 
 .باشد متصل مي

۱۹-۱۸ 
۱۴-۳۷ 

 
۲-۳۷ 
۱۹-۳۷ 

 

 .متر استفاده نماييد از ولت
را بررسي ) ولتاژ باطري(ولتاژ تغذيه 

 :نماييد
 ولت۱۰ > ولتاژ > ۵/۱۵ولت 

سيستم (در غير اينصورت، مدار شارژ 
 .را بررسي كنيد) دينام

 
 ايراد جدي: 54 كد عيب . ۱۷-۲

وضعيت كانكتور  محل نصب قطعه
ECU 

شماره ترمينالهاي 
 نحوه و مقادير تست اتصاالت قطعه كسترمينال با

ECU انژكتور 
(1320) 

   

در صورت وجود ساير كدهاي عيوب 
 .ابتدا آنها را برطرف كنيد

 :هنگاميكه موتور در حال كار است
 و اتصال بدنه آن را ECUولتاژ تغذيه 

 .بررسي كنيد
 :در صورت باقي ماندن عيب

ECUكند، آن را تعويض كنيد  كار نمي.
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(ABS)سيستم ترمز ضدقفل / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ABS)يابي سيستم ترمز ضدقفل  عيب
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 (ABS) ضدقفل  ترمزسيستم/ يابي زانتيا ماي عيبراهن 
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 ۵۳ استفاده قابل ياب عيب دستگاههاي معرفي

(ABS)سيستم ترمز ضدقفل / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 ياب قابل استفاده معرفي دستگاههاي عيب
 ELIT :(4125-T)ياب   دستگاه عيب-۱

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROXIA :(4165-T)ياب   دستگاه عيب-۲

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LEXIA :(4171-T)ياب   دستگاه عيب-۳
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  استفاده قابل ياب عيب دستگاههاي معرفي ۵۴

 (ABS) ضدقفل  ترمزسيستم/ يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 (T-4109):  ترمينال باكس-۴

 رابطــي اســت كــه بــين كــانكتور ايــن مجموعــه در واقــع ُبــرد
ــولتي    ــد م ــي مانن ــزار الكترونيك ــف و اب ــمتهاي مختل ــر قس . مت

 .گيرد قرار مي.... اسيلوسكوپ و
در واقع به دليل غيرممكن بودن دسترسي به پينها و سـيمهاي            

 قطعـات الكتريكـي، ايـن ُبـرد بـه           هـا  كانكتور هاي  متصل به پين  
تـك   تـك كانكتورهاي مـورد نظـر متصـل شـده و انشـعابي از              

دهد تـا بـا ابـزار الزم مثـل           پينهاي آنها را در دسترس قرار مي      
 .گيريهاي الزم انجام شود اندازه..... متر و مولتي

  دسته سيم ترمينال باكس(1)
  ترمينال باكس(2)
 متر  مولتي(3)
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 TEVES MK20 ۵۵ مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم

(ABS)سيستم ترمز ضدقفل / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 TEVES MK20 مدل (ABS)ضدقفل ترمز سيستم 
 .باشد ييابي، غير فعال م  هنگام انجام عيبABSسيستم : تذكر

 :يابي  دستگاههاي عيب-۱
 ELIT :(4125-T)دستگاه . ۱-۱

 :كاربردهاي آن عبارتند از
 خواندن كد خطاي ثبت شده در حافظه •
 خواندن پارامترهاي كاركرد سيستم •
 سازي قطعات و سيستم شبيه •
 تست مدار ثانويه ترمز •
 ROXIA (4165-T)دستگاه . ۲-۱

 :LEXIAدستگاه . ۳-۱
 :د ازكاربردهاي آن عبارتن

 كدهاي عيوب ثبت شده در حافظهخواندن  •
 خواندن پارامترهاي سيستم •
 سازي قطعات و سيستم شبيه •
 هواگيري مدار ثانويه ترمز •
 (T-4109): ترمينال باكس. ۴-۱

گيـري    بـراي انـدازه  T-4198اين ابزار بـه همـراه دسـته سـيم           
 .گيرد ولتاژها و مقاومتها مورد استفاده قرار مي

 :يياب  جداول عيب-۲
 :عيوبليست . ۱-۲

 بـه همـراه مفهومشـان آورده        عيـوب در اين قسمت ليست كـد       
 :شده است

 

 خطاهاي مرتبط كد خطا

 (ECU)كنترل يونيت  1

 ECUولتاژ بيش از حد مجاز تغذيه  2

 ECUولتاژ كمتر از حد مجاز تغذيه  3

 هاي حفاظتي رله 4
 وطهدار جلو سمت چپ با سنسور مرب هماهنگي چرخ دندانه 5
 چپسنسور چرخ جلو سمت  6
 اطالعات و سيگنالهاي چرخ جلو سمت چپ 7
 اصالح موقعيت چرخ جلو سمت چپ 8

 دار جلو سمت راست با سنسور مربوطه هماهنگي چرخ دندانه 9
 سنسور چرخ جلو سمت راست 10
 اطالعات و سيگنالهاي چرخ جلو سمت راست 11
 اصالح موقعيت چرخ جلو سمت راست 12

 دار عقب سمت چپ با سنسور مربوطه چرخ دندانههماهنگي  13
 سنسور چرخ عقب سمت چپ 14
 اطالعات و سيگنالهاي چرخ عقب سمت چپ 15
 اصالح موقعيت چرخ عقب سمت چپ 16

 دار عقب راست با سنسور مربوطه چرخ دندانههماهنگي  17
 سنسور چرخ عقب سمت راست 18
 قب سمت راستاطالعات و سيگنالهاي چرخ ع 19
 اصالح موقعيت چرخ عقب سمت راست 20
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  TEVES MK20 مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم ۵۶

 (ABS) ضدقفل  ترمزسيستم/ يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 عيـب  براي هر چرخ، شـرايط زيـر كـه در آن            عيبهنگام بروز   
 :شود بروز كرده است نيز مشخص مي

 ABSفعال بودن  •
 سرعت خودرو •
 يچ ترمزئوضعيت ميكروسو •

 بايـد انجـام داد    عيبدر قسمت بعد به كارهايي كه هنگام بروز         
 .خواهيم پرداخت
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 TEVES MK20 ۵۷ مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم

(ABS)سيستم ترمز ضدقفل / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 
 (ECU)كنترل يونيت : 1 عيب كد .۲-۲

 را آنيـاب، خطـا را پـاك كـرده و مجـدداً          توسط دستگاه عيـب   
 را تعويض كـرده     ECU،  عيبدر صورت باقي ماندن     . بخوانيد

 .و مراحل فوق را مجدداً چك كنيد

 ECUولتاژ غير مجاز تغذيه : 3 و 2 عيوبكد . ۳-۲

 و  ۲يبولت بيشتر باشد، كد ع    ۱۸ از   باطريژ  در صورتيكه ولتا  
 ۳عيـب ولت كمتر باشـد، كـه       ۵/۹ از   باطريدر صورتيكه ولتاژ    

 .شود ظاهر مي
 

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
 وركانكت

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

 مقادير مجاز اتصاالت قطعه

 ۴-۲۴ متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
را ) بدنه (۲۴و ) يچئسو برق مثبت (۴هاي  هخانولتاژ بين 

 بسته بايد صفر و در يچئسواين ولتاژ در حالت . بخوانيد
 .ولت باشد۱۲ باز بايد حدود يچئسوحالت 

.  را چك كنيدBF00 داخل F6در غير اينصورت فيوز 
 و سالمت دينام باطريهمچنين از درست بودن اتصاالت 
 .مطمئن شويد

تغذيه 
ECU 

 ۴ جدا شده

 داخل F6فيوز 
جعبه فيوز 

BF00 

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
از سالمت سيمها و عدم اتصال به بدنه سيستمهاي مرتبط 

 .مطمئن شويد
 
 

 )تغذيه مثبت شير برقي(هاي حفاظتي  رله: 4 عيبكد . ۴-۲

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
 ECUكانكتور 

هاي  پايه
ترمينال 
 باكس

 مقادير مجاز اتصاالت قطعه

ل  داخF1فيوز  ۹-۲۴ متصل
BF01 

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 ۲۴و ) برق مثبت تغذيه شير برقي (۹هاي  هخانولتاژ بين 

 .را بخوانيد) بدنه(
 بسته بايد صفر ولت و در حالت يچئسواين ولتاژ در حالت 

 فيوز تغير اينصوردر . ولت باشد۱۲ باز بايد حدود يچئسو
F1 داخل جعبه فيوز BF01را چك كنيد . 

وجود اشكال در تغذيه شير برقي، ممكن در صورت عدم 
 يا فرمان نادرست ECU ناشي از خرابي ،است اشكال

 . باشدECUارسالي از طرف 

هاي  رله
حفاظتي 

در ارتباط 
مستقيم با 

ECU 

 داخل F1فيوز  ۹ جدا شده
BF01 

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
از سالمت سيمها و عدم اتصال به بدنه سيمهاي مرتبط 

 .مطمئن شويد
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  TEVES MK20 مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم ۵۸

 (ABS) ضدقفل  ترمزسيستم/ يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

دار جلو سمت چپ بـا       هچرخ دندان هماهنگي  : 5 عيب كد   -۵-۲
 سنسور مربوطه

 

 موقعيت قطعه
وضعيت 
كانكتور 

ECU 

 هاي خانه
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

  متصل

 AC  در وضعيتمتر ولت: گيري ابزار اندازه
عملكرد صحيح سنسور را با چرخاندن چرخ جلو سمت 

 ترمينال ۲و۱هاي  گيري ولتاژ بين خانه  و اندازهچپ
اين ولتاژ بر حسب سرعت چرخ متغير . باكس چك كنيد

 .ولت بيشتر باشد۱/۰بايست از  است و مي
دار مقابل سنسور و لبة  همچنين وضعيت چرخ دندانه

 .رينگ و الستيك را چك كنيد

سنسور چرخ 
 روي (7000)

دار  روتور دندانه
 جلو سمت چپ

 جدا شده

۱-۲ 

 از ۱-۲
كانكتور 

راهه سبز ۲
 رنگ

 اهم متر: ريگي ابزار اندازه
اين . بخوانيد ۲ و ۱هاي  خانهمقاومت سنسور را بين 

همچنين مقاومت بين . كيلواهم باشد۱مقاومت بايد حدود 
و بدنه بايد بيشتر از راهه ۲هاي كانكتور  هر يك از پايه

 )تست عدم اتصال به بدنه( باشد اهم ميلي۲۰
 
 سنسور چرخ سمت چپ: 6 عيبكد . ۶-۲

 موقعيت قطعه
وضعيت 

انكتور ك
ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

سنسور چرخ 
 روي (7000)

دار  روتور دندانه
 جلو سمت چپ

 ۲-۱ جدا شده

 از ۱-۲
كانكتور 

ه سبز راه۲
 رنگ

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
اين مقاومت .  بخوانيد۲ و ۱هاي  خانهمقاومت سنسور را بين 

در ضمن از سالمت سيمهاي . كيلواهم باشد۱بايد حدود 
همچنين به منظور تست عدم اتصال به . مرتبط مطمئن شويد

و بدنه را راهه ۲هاي كانكتور  بدنه، مقاومت بين هر يك از پايه
 .اهم بيشتر باشد ميلي۲۰اين مقاومت بايد از . بخوانيد

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 TEVES MK20 ۵۹ مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم

(ABS)سيستم ترمز ضدقفل / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 اطالعات و سيگنالهاي چرخ جلو سمت چپ: 7 عيبكد . ۷-۲
 اسـت كـه اطالعـات مربـوط بـه           آناي  بروز اين خطـا بـه معنـ       

 .رسد  نميECUسرعت اين چرخ به 

 موقعيت قطعه
وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  پايه
 ترمينال باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

 ACمتر در وضعيت  ولت: گيري ابزار اندازه

با چرخاندن چرخ عملكرد صحيح سنسور را 
گيري ولتاژ بين  جلو سمت چپ و اندازه

اين .  ترمينال باكس چك كنيد۲ و ۱هاي  خانه
ولتاژ برحسب سرعت چرخ متغير بوده و 

 .ولت باشد۱/۰بايست بيشتر از  مي
دار  از سالمت و نصب صحيح چرخ دندانه

 .مقابل سنسور مطمئن شويد

 (7000)سنسور چرخ 
دار جلو  روي روتور دندانه
 سمت چپ

  ۲-۱ متصل

 (LEXIA)ياب  دستگاه عيب: ابزار كار

سپس . رد منوي خواندن پارامترها شويدوا
چرخ جلو سمت چپ را چرخانده و تغيير 

. ياب چك كنيد سرعت آن را در دستگاه عيب
ها شده و شرايط  وارد منوي خواندن خطا

 .بروز عيب را بررسي كنيد
 
 اصالح موقعيت چرخ جلو سمت چپ : 8 عيبكد . ۸-۲

ا چـك    مقابـل آنـر    دار  چرخ دندانه موقعيت نصب سنسور و      •
 .كنيد

 .سالم بودن لنتها و قطعات سيستم ترمز را كنترل كنيد •

 .مدار هيدروليكي را هواگيري نماييد •
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  TEVES MK20 مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم ۶۰

 (ABS) ضدقفل  ترمزسيستم/ يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

دار جلو سمت راسـت       هماهنگي چرخ دندانه  : 9 عيبكد  . ۹-۲
 با سنسور مربوطه

 موقعيت قطعه
وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

  متصل

 ACمتر در وضعيت  ولت: گيري ابزار اندازه
عملكرد صحيح سنسور را با چرخاندن چرخ سمت 

 ۲۰ و ۱۹هاي  گيري ولتاژ بين خانه راست و اندازه
اين ولتاژ برحسب سرعت چرخ . ترمينال باكس چك كنيد

 .اشد ببيشترولت ۱/۰متغير است و نبايد از 
 مقابل سنسور و لبة دار چرخ دندانههمچنين وضعيت 

 .رينگ و الستيك را چك كنيد

چرخ سنسور 
 روي روتور (7005)
دار جلو سمت  دندانه

 راست

 جدا شده

۱۹-۲۰ 

 از ۲-۱
كانكتور 

راهه سبز ۲
 رنگ

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
اين .  بخوانيد۲۰ و ۱۹هاي  مقاومت سنسور را بين خانه

همچنين مقاومت بين . كيلواهم باشد۱مقاومت بايد حدود 
راهه و بدنه بايد بيشتر از ۲هاي كانكتور  ههر يك از پاي

 )تست عدم اتصال به بدنه(اهم باشد  ميلي۲۰
 

 سنسور چرخ جلو سمت راست: 10 عيبكد . ۱۰-۲

 موقعيت قطعه
وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

چرخ سنسور 
 روي (7005)

دار  روتور دندانه
 جلو سمت راست

 ۲۰-۱۹ شدهجدا 

 از ۲-۱
كانكتور 

 سبز راهه۲
 رنگ

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
اين .  بخوانيد۲۰ و ۱۹هاي  خانهمقاومت سنسور را بين 

در ضمن از سالمت . كيلواهم باشد۱مقاومت بايد حدود 
 .سيمهاي مرتبط مطمئن شويد

همچنين به منظور تست عدم اتصال به بدنه، مقاومت بين هر 
اين مقاومت بايد .  كانكتور و بدنه را بخوانيدهاي يك از پايه

 .اهم بيشتر باشد ميلي۲۰از 
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 TEVES MK20 ۶۱ مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم

(ABS)سيستم ترمز ضدقفل / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

اطالعات و سيگنالهاي چـرخ جلـو سـمت     : 11 عيبكد  . ۱۱-۲
 راست

 اسـت كـه اطالعـات مربـوط بـه      آن بـه معنـاي   عيـب بروز اين  
 .رسد  نميECUسرعت اين چرخ به 

 موقعيت قطعه
وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

  متصل

 ACمتر در وضعيت  ولت: گيري ابزار اندازه

عملكرد صحيح سنسور را با چرخاندن چرخ جلو سمت 
 ترمينال ۲۰ و ۱۹هاي  گيري ولتاژ بين پايه راست و اندازه

 سرعت چرخ متغير اين ولتاژ برحسب. باكس چك كنيد
 . ولت باشد۱/۰بوده و بيشتر از 

 مقابل سنسور دار چرخ دندانهاز سالمت و نصب صحيح 
 .مطمئن شويد

 (7005)چرخ سنسور 
دار  روي روتور دندانه
 جلو سمت راست

 جدا شده

۱۹-۲۰ 

 

 (LEXIA)ياب  دستگاه عيب: ابزار كار

سپس چرخ جلو سمت . وارد منوي خواند پارامترها شويد
راست را چرخانده و تغيير سرعت آن را در دستگاه 

وارد منوي خواندن عيوب شده و . نيدياب چك ك عيب
 .شرايط بروز عيب را بررسي كنيد

 
اصالح موقعيت چرخ جلو سمت راست و       : 12 عيبكد  . ۱۲-۲

 ECUصدور فرمان از طرف 
 مقابـل آنـرا چـك       دار  چرخ دندانه موقعيت نصب سنسور و      •

 .كنيد

 .سالم بودن لنتها و قطعات سيستم ترمز را كنترل كنيد •

 .ا هواگيري نماييدمدار هيدروليكي ر •
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  TEVES MK20 مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم ۶۲

 (ABS) ضدقفل  ترمزسيستم/ يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

دار عقب سمت چپ      چرخ دندانه هماهنگي  : 13 عيبكد  . ۱۳-۲
 با سنسور مربوطه

 موقعيت قطعه
وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

 مقادير مجاز اتصاالت قطعه

  متصل

 ACعيت متر در وض ولت: گيري ابزار اندازه

عملكرد صحيح سنسور را با چرخاندن چرخ عقب 
 ۶ و ۵هاي  گيري ولتاژ بين خانه سمت چپ و اندازه

اين ولتاژ بر حسب سرعت . ترمينال باكس چك كنيد
 .ولت بيشتر باشد۱/۰بايست از  چرخ متغير است و مي

دار مقابل سنسور و لبة  همچنين وضعيت چرخ دندانه
 .رينگ و الستيك را چك كنيد

سنسور چرخ 
 روي (7010)

دار  روتور دندانه
  سمت چپعقب

 جدا شده

5-6 

 از كانكتور ۲-۱
 راهه سبز رنگ۲

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
اين .  بخوانيد۶ و۵هاي  همقاومت سنسور را بين خان

همچنين مقاومت . كيلواهم باشد۱مقاومت بايد حدود 
و بدنه بايد راهه ۲هاي كانكتور  بين هر يك از پايه

 )تست عدم اتصال به بدنه. (اهم باشد ميلي۲۰بيشتر از 
 

 سنسور چرخ عقب سمت چپ: 14 عيبكد . ۱۴-۲

 موقعيت قطعه
وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

سنسور چرخ 
 روي (7010)

دار  روتور دندانه
  سمت چپعقب

 ۶-۵ جدا شده

 از ۲-۱
كانكتور 

راهه سبز ۲
 رنگ

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
اين مقاومت .  بخوانيد۶ و ۵هاي   خانهمقاومت سنسور را بين

 از سالمت سيمهاي ندر ضم. كيلواهم باشد۱بايد حدود 
همچنين به منظور تست عدم اتصال به . مرتبط مطمئن شويد

راهه و بدنه را ۲هاي كانكتور  بدنه، مقاومت بين هر يك از پايه
 .اهم بيشتر باشد ميلي۲۰اين مقاومت بايد از . بخوانيد
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 TEVES MK20 ۶۳ مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم

(ABS)سيستم ترمز ضدقفل / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 اطالعات و سيگنالهاي چرخ عقب سمت چپ: 15 عيب كد. ۱۵-۲
 اسـت كـه اطالعـات مربـوط بـه           آنبروز اين خطـا بـه معنـاي         

 .رسد  نميECUسرعت اين چرخ به 

 موقعيت قطعه
وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

 متصل
 از ۲-۱

كانكتور 
 راهه۲

 AC  در وضعيتمتر ولت: گيري ابزار اندازه

عملكرد صحيح سنسور را با چرخاندن چرخ عقب سمت 
 ترمينال ۶و ۵هاي  هخانگيري ولتاژ بين  چپ و اندازه
اين ولتاژ بايد با سرعت چرخ متغير بوده . باكس چك كنيد

 .ولت باشد۱/۰و بيشتر از 
يل مقابل سنسور مطمئن از سالمت و نصب صحيح فاليو
 .شويد

سنسور چرخ 
 روي روتور (7010)
دار عقب سمت  دندانه

 چپ

 جدا شده

5-6 

 

 (LEXIA) ياب دستگاه عيب: ابزار كار

سپس چرخ عقب . وارد منوي خواندن پارامترها شويد
را در دستگاه  و تغيير سرعت آن سمت چپ را چرخانده

 خطاها شده و نوارد منوي خواند. ياب چك كنيد عيب
 .شرايط بروز عيب را بررسي كنيد

 
 اصالح موقعيت چرخ سمت چپ : 16 كد عيب. ۱۶-۲
 مقابـل آنـرا چـك       دار  چرخ دندانه موقعيت نصب سنسور و      •

 .كنيد

 .سالم بودن لنتها و قطعات سيستم ترمز را كنترل كنيد •

 .مدار هيدروليكي را هواگيري نماييدمقدار  •
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  TEVES MK20 مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم ۶۴

 (ABS) ضدقفل  ترمزسيستم/ يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

دار عقـب سـمت       چـرخ دندانـه   همـاهنگي   : 17 عيبكد  . ۱۷-۲
 راست با سنسور مربوطه

 موقعيت قطعه
وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

  متصل

 ACدر وضعيتمتر  ولت: گيري ابزار اندازه
عملكرد صحيح سنسور را با چرخاندن چرخ عقب سمت 

 ۲۳ و ۲۲هاي  گيري ولتاژ بين خانه راست و اندازه
اين ولتاژ بر حسب سرعت چرخ . ترمينال باكس چك كنيد

 . باشدبيشتر ولت ۱/۰ از بايست ميمتغير است و 
 مقابل سنسور و لبة دار چرخ دندانههمچنين وضعيت 

 .رينگ و الستيك را چك كنيد

سنسور چرخ 
 روي روتور (7015)
دار عقب سمت  دندانه

 راست

 جدا شده

۲۳-۲۲ 

 از ۲-۱
كانكتور 

راهه سبز ۲
 رنگ

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
.  رنگ بخوانيد۲۳ و ۲۲هاي  مقاومت سنسور را بين پايه

همچنين مقاومت . كيلواهم باشد۱اين مقاومت بايد حدود 
راهه و بدنه بايد بيشتر ۲هاي كانكتور  بين هر يك از پايه

 )تست عدم اتصال به بدنه. (اهم باشد ميلي۲۰از 
 

 سنسور چرخ عقب سمت راست: 18 عيبكد . ۱۸-۲

 موقعيت قطعه
وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  هخان
رمينال ت

 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

سنسور چرخ 
 روي (7015)

دار  روتور دندانه
 عقب سمت راست

 ۲۲-۲۳ جدا شده

 از ۲-۱
كانكتور 

راهه سبز ۲
 رنگ

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
اين .  بخوانيد۲۳ و ۲۲هاي  مقاومت سنسور را بين پايه

 در ضمن از سالمت. كيلواهم باشد۱مقاومت بايد حدود 
همچنين به منظور تست عدم . سيمهاي مرتبط مطمئن شويد

هاي كانكتور  اتصال به بدنه، مقاومت بين هر يك از پايه
اهم  ميلي۲۰اين مقاومت بايد از . و بدنه را بخوانيدراهه ۲

 .بيشتر باشد
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 TEVES MK20 ۶۵ مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم

(ABS)سيستم ترمز ضدقفل / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

اطالعات و سيگنالهاي چرخ عقـب سـمت        : 19 عيبكد  . ۱۹-۲
 راست

ه اطالعـات مربـوط بـه        اسـت كـ    آنبروز اين خطـا بـه معنـاي         
 .رسد  نميECUسرعت اين چرخ به 

 موقعيت قطعه
وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

  متصل

 AC متر ولت: گيري ابزار اندازه

قب سمت عملكرد صحيح سنسور را با چرخاندن چرخ ع
 ترمينال ۲۳ و ۲۲هاي  پايه گيري ولتاژ بين راست و اندازه
اين ولتاژ با سرعت چرخ متغير بوده و . باكس چك كنيد
 . ولت باشد۱/۰بيشتر از بايست  مي

 مقابل سنسور دار چرخ دندانهاز سالمت و نصب صحيح 
 .مطمئن شويد

 (7015)سنسور چرخ 
دار  روي روتور دندانه
 عقب سمت راست

 جداشده

۲۳-۲۲ 

 

 (LEXIA) ياب دستگاه عيب: ابزار كار

سپس چرخ عقب . خواندن پارامترها شويدوارد منوي 
 را در دستگاه آنسمت راست را چرخانده و تغيير سرعت 

 شده و عيوبوارد منوي خواندن . ياب چك كنيد عيب
 .شرايط بروز عيب را بررسي كنيد

 
 اصالح موقعيت چرخ عقب سمت راست: 20 عيبكد . ۲۰-۲
 مقابـل آنـرا چـك       دار  چرخ دندانه موقعيت نصب سنسور و      •

 .كنيد

 .سالم بودن لنتها و قطعات سيستم ترمز را كنترل كنيد •

 .مدار هيدروليكي را هواگيري نماييد •
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  TEVES MK20 مدل )ABS( ضدقفل ترمز سيستم ۶۶

 (ABS) ضدقفل  ترمزسيستم/ يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 ي تستهاي الكتريك-۳
 : چراغهاي ترمزيچئسوميكرو . ۱-۳

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

  ۱۸-۲۴ متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 : را باز كنيديچئسو

اين ولتاژ در حالت آزاد .  ترمينال باكس را بخوانيد۲۴ و ۱۸هاي  ولتاژ بين پايه
ولت ۱۲بودن پدال ترمز بايد صفر ولت و با فشردن پدال ترمز بايد حدود 

 .باشد
ميكرو 

 يچئسو
چراغهاي 

 ترمز
(2100) 

 جدا شده

F12 - 
 داخل ۱۸

جعبه 
فيوز 
BF00 

 از ۲-۱
كانكتور 

اهه ر۳
اي  قهوه
 رنگ

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
مقاومت بين . را جدا كنيد) و چراغ ترمز سوم(كانكتورهاي چراغهاي ترمز 

اين .  را بخوانيدBF00 داخل جعبه فيوز F12ترمينال باكس و فيوز ۱۸خانه 
مقاومت در حالت آزاد بودن پدال ترمز بايد نامحدود و در حالت فشرده شدن 

 .ود صفر اهم بايد باشدپدال ترمز حد
 
 : پشت آمپرصفحه داخل ABSچراغ هشدار . ۲-۳

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
 كانكتور
ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

 صفحه
پشت 
 آمپر

 ۱۵-۲۴ متصل

 از ۲۴
كانكتور 

ه راه۲۶
 آبي رنگ

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
اين .  ترمينال باكس را بخوانيد۲۴ و ۱۵هاي  ولتاژ بين پايه.  را باز كنيديچئسو

در زمان خاموش . ولت باشد۳/۱ولتاژ بايد در زمان روشن بودن چراغ حدود 
در غير اينصورت فيوز .  بايد تغيير كند۸/۳ تا ۴/۳شدن چراغ، اين ولتاژ بين 

F12 داخل جعبه فيوز BF00را چك كنيد . 
 باز بودن در راننده حدود ولتاژ مذكور بايد در حالت.  را ببنديديچئسو

 .بايد حدود صفر ولت باشد) قفل نباشد(ولت و در زمان بسته بودن آن ۲/۲
 

از روي   پشت آمپر بايـد      صفحه داخل   ABSچراغ اخطار    :تذكر
 صـفحه اين عمل در صـورت تعـويض        .  شناسايي شود  صفحه

 اصلي براي اولـين بـار       يچئسوپشت آمپر و در زمان باز شدن        
غ مـذكور بـه   ادر اينصـورت چـر  . شود انجام ميبطور خودكار   

 پشت آمپر  صفحهثانيه  ۱۰در اين   . ماند  ثانيه روشن مي  ۱۰مدت  
 .باشد  ميABSمشغول شناسايي 

 ABSاز اين به بعد، در صورتيكه خـودرو مجهـز بـه سيسـتم               
 اصلي، چراغ اخطـار بـه مـدت         يچئسو بازشدن   رباشد، با هر با   

شود و در صـورتيكه       ثانيه روشن مانده و سپس خاموش مي      ۳
 .شود  باشد، چراغ مذكور روشن نميABSخودرو فاقد 
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تهويه مطبوعسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سيستم تهويه مطبوع با قابليت يابي  عيب
 تنظيم دما
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  مطبوعتهويهسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 
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 ۶۹ دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم

تهويه مطبوعسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 سيستم تهويه مطبوع با قابليت تنظيم دما
يـاب مــورد اسـتفاده بـراي ايــن      دسـتگاههاي عيـب  -۱

 :سيستم
 PROXIA :(4165-T)دستگاه . ۱-۱

 : عبارتند ازكاربردهاي آن
  ثبت شده در حافظهعيب كد نخواند •
 خواندن پارامترهاي كاركرد سيستم •
 (Actuators) تست محركها •
 LEXIA :(4171-T) دستگاه -۲-۱

 :كاربردهاي آن عبارتند از
  ثبت شده در حافظهعيبخواندن كد  •
  پارامترهاي كاركرد سيستمنخواند •
 (Actuators)عملگرها تست  •

 ELIT :(4125-T)دستگاه . ۳-۱
 :كاربردهاي آن عبارتند از

  ثبت شده در حافظهعيب كد نخواند •
 ركرد سيستماخواندن پارامترهاي ك •
 (Actuators)عملگرها تست  •
 (T-4109): ترمينال باكس. ۴-۱

گيـري    بـراي انـدازه  T-4194اين ابزار بـه همـراه دسـته سـيم           
 .گيرد ولتاژها و مقاومتها مورد استفاده قرار مي

 

 يابي  يب جداول ع-۲
 :عيوبليست . ۱-۲

 آورده  مفهـوم آنهـا    بـه همـراه      عيـوب در اين قسمت ليست كد      
 :شده است

 

  مرتبطعيوب عيبكد 
 انتخاب دما 1
 انتخاب سرعت فن 2
 سيگنال نحوة توزيع باد 3
 محاسبه دماي محيط خارج از خودرو 4
 محاسبه دماي اواپراتور 5
 خودرومحاسبه دماي داخل اتاق  6
 حاسبة دماي هواي ارسالي به سمت پاهام 7
 ها محاسبة دماي هواي ارسالي به دريچه 8
  سنسور از ميكروتوربينخودرومحاسبه دماي هواي داخل اتاق  9

  دريچه مخلوط كننده هوااي موتور پلهكنترل  10
 كنترل وضعيت فن 11
 سيگنال وضعيت فن 12
 (A/C) كليد خاموش و روشن كمپرسور كولر 13

 MOSFETگشتي از ترانزيستور رجريان ب 14
 

در قسمت بعد، مراحل تستهاي الكتريكي كه با مواجهـه بـا هـر              
كد خطا بايد انجام شوند به همـراه مقـادير متنـاظر پارامترهـا              

 .اند  داده شدهضيحتو
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  دما تنظيم قابليت با وعمطب تهويه سيستم ۷۰

  مطبوعتهويهسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 درجـه   ۳۰ تـا    ۱۵ا   گرم ي  –سرد  (انتخاب دما   : 1 كد عيب . ۲-۲
 )سانتيگراد

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
ECUانكتور ك

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 بروز خرابي مقادير مجاز قطعه

كانكتور  (۱۱
 )ه سفيدراه۲۲

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
  از كانكتور۱۱هاي  عدم وجود اتصال بدنه پايه

ه راه۱۲  از كانكتور۱۱ه سفيد وراه ۲۲
 از ۴بدنه به پاية . را چك كنيدخاكستري 

 .ه خاكستري رنگ متصل استراه۱۲كانكتور 
 

كانكتور  (۱۱
ه راه۱۲

 )خاكستري

 جدا شده

كانكتور  (۴
 راهه۱۲

 )خاكستري

 بدنه

از  ۱۱هاي   مقاومت الكتريكي بين پايهانطباق
ه راه۱۲ از كانكتور ۱۱ه سفيد و راه۲۲كانكتور 

 :خاكستري با مقادير زير را چك كنيد

مقاومت  (C°)دما 
(KΩ) 

۱۵ ۲/۳ 

۱۸ ۲/۵ 
۲۲ ۲/۶ 
۲۶ ۵/۳ 
۳۰ ۹/۰  

كانكتور  (۲
 راهه۱۲

) خاكستري
براي برق 

 مثبت

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 : را باز كنيديچئسو

راهه ۱۲ از كانكتور ۲ها  ولتاژ تغذيه بين پايه
 چك  از همين كانكتور را۱۱خاكستري و پايه 

 . ولت باشد۵اين ولتاژ بايد حدود . كنيد
كانكتور  (۱۱

ه راه۱۲
 )خاكستري

 

 جابجا كنيد و min به maxكليد انتخاب را از 
يد ه سفراه۲۲ از كانكتور ۱۱هاي  ولتاژ بين پايه

 .ه خاكستري را بخوانيدراه۱۲ از كانكتور ۱۱و 
 . ولت باشد۴/۴ تا ۴/۰اين ولتاژ بايد بين 

 ۱۱: انتخاب
كانكتور (
 )ه سفيدراه۲۲

 ولت۴/۰ = ۳۰°در حالت گرم يا 
 ولت۴/۴ = ۱۵°ا در حالت سرد ي

پتانسيومتر 
موجود در 

 دداشبور
(8025) 

 متصل

كانكتور  (۱۱
 راهه۱۲

 )خاكستري

 

راهه خاكستري ۱۲ كانكتور ۱۱ولتاژ بين پايه 
 ولت۲بدنه را بخوانيد اين ولتاژ بايد كمتر از و 

ولت  ۱۲+پاية فوق به  در غير اينصورت. باشد
 . اتصالي داردباطري

در صورت 
 ،بروز اشكال

ECU دماي 
درجه ۲۲

را به سانتيگراد 
عنوان دماي 

فرض در  پيش
گيرد و  نظر مي

به صورت 
اتوماتيك عمل 

 .كند مي
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 ۷۱ دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم

تهويه مطبوعسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

: دسـتي اتوماتيـك يـا     (انتخاب سـرعت فـن      : 2 عيبكد  . ۳-۲
 )يممز ماك–مينيمم 

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
 ترمينال باكس

اتصال 
 رابيبروز خ مقادير مجاز قطعه

 جدا شده

كانكتور  (۲۱
 )ه سفيدراه۲۲

 
كانكتور  (۴

ه راه۱۲
 )خاكستري

 
كانكتور  (۱۱

ه راه۱۲
 )خاكستري

 
راهه ۱۲ (۴

 )خاكستري

 بدنه

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
 از ۲۱هاي  عدم وجود اتصال بدنه پايه

 از كانكتور ۱۱ه سفيد و راه۲۲كانكتور 
بدنه به . ه خاكستري را چك كنيدراه۱۲

ه خاكستري راه۱۲ از كانكتور ۴پايه 
 .رنگ متصل است
از ۲۱هاي  مقاومت الكتريكي بين پايه

 از كانكتور ۱۱ه سفيد و راه۲۲كانكتور 
با مقادير زير چك را ه خاكستري راه۱۲

 تا ۹/۰بين اين مقاومت بايد . كنيد
 .كيلواهم باشد۹/۲

 كيلواهم۹/۰= در حالت اتوماتيك 
 كيلواهم۹/۲=  ماكزيممدر حالت 

يومتر پتانس
موجود در 

د داشبور
(8025) 

 متصل

 :برق مثبت
كانكتور  (۲

ه راه۱۲
 )خاكستري

كانكتور  (۱۱
ه راه۱۲

 )خاكستري
 :انتخاب

كانكتور  (۲۱
 )ه سفيدراه۲۲

 
كانكتور  (۱۱

ه راه۱۲
 )خاكستري

 

 متر ولت: گيري ازهابزار اند
 : را باز كنيديچئسو

 از كانكتور ۲هاي  ولتاژ تغذيه بين پايه
 از همين ۱۱ه خاكستري و راه۱۲

اين ولتاژ بايد . كانكتور را چك كنيد
 .ولت باشد۵حدود 

 مينيمم به ماكزيممكليد انتخاب را از 
 از ۲۱هاي  جابجا كنيد و ولتاژ بين پايه

كانكتور  از ۱۱ه سفيد و راه۲۲كانكتور 
اين ولتاژ . ه خاكستري را بخوانيدراه۱۲

 .ولت باشد۳/۴ تا ۷/۰بايد بين 
  ولت۷/۰= اتوماتيك در حالت 
  ولت۳/۴= يمم زماكدر حالت 

 راهه۱۲ كانكتور ۱۱ولتاژ بين پايه 
اين ولتاژ . خاكستري و بدنه را بخوانيد

در غير . ولت باشد۲بايد كمتر از 
 باطريولت + ۱۲اينصورت پايه فوق به 

 .اتصالي دارد

در صورت بروز اشكال، 
ECU را اتوماتيك حالت 

فرض در  به عنوان پيش
 .گيرد نظر مي
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  دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم ۷۲

  مطبوعتهويهسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

مقابـل،  سـمت   (سيگنال نحـوة توزيـع بـاد        : 3 عيبكد  . ۴-۲
 )پا، زير شيشه، همة جهات زير

موقعيت قطعه
وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 بروز خرابي مقادير مجاز قطعه

 جدا شده

كانكتور  (۲۰
ه راه۲۲

 )سفيد
 

كانكتور  (۴
ه راه۱۲

 )خاكستري
 

كانكتور  (۱۱
ه راه۱۲

 )خاكستري
كانكتور  (۴

راهه ۱۲
 )يخاكستر

 بدنه

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
 از كانكتور ۲۰هاي  عدم وجود اتصال بدنه پايه

ه راه۱۲ از كانكتور ۱۱ه سفيد و راه۲۲
 از كانكتور ۴بدنه به پايه . را چك كنيد) خاكستري
 .رنگ متصل استه خاكستري راه۱۲

 از كانكتور ۲۰هاي  مقاومت الكتريكي بين پايه
ه خاكستري راه۱۲ از كانكتور ۱۱ه سفيد و راه۲۲

 :با مقادير زير را چك كنيد
 كيلواهم۳/۳= توزيع باد به سمت مقابل در حالت 

 كيلواهم۲/۶= در حالت توزيع باد به زير پا 
 كيلواهم۳/۵= در حالت توزيع باد در همه جهات 

 كيلواهم۹/۰  = حالت توزيع باد زير شيشهدر

پتانسيومتر 
موجود در 

 دداشبور
(8025) 

 متصل

 :برق مثبت
كانكتور  (۲

ه راه۱۲
 )خاكستري

كانكتور  (۱۱
ه راه۱۲

 )خاكستري
 :انتخاب

كتور كان (۲۰
 راهه۲۲

 )سفيد
كانكتور  (۱۱

ه راه
 )خاكستري

 

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 : را باز كنيديچئسو

 راهه۱۲ از كانكتور ۲هاي  يه بين پايهولتاژ تغذ
خاكستري را راهه ۱۲ از كانكتور ۱۱خاكستري و 
 .ولت باشد۵اين ولتاژ بايد حدود . چك كنيد

از حالت ماكزيمم به مينيمم تغيير كليد انتخاب را 
ه راه۲۲از كانكتور ۲۰هاي  ولتاژ بين پايهو دهيد 

ه خاكستري را راه۱۲ از كانكتور ۱۱سفيد و 
 . ولت باشد۴/۴ تا ۵/۰اين ولتاژ بايد بين . بخوانيد

  ولت۵/۰ =در حالت زير شيشه 

  ولت۴/۴ =در حالت مقابل 
ه خاكستري و راه۱۲ كانكتور ۱۱ولتاژ بين پايه 
 كانكتور ۱۱اين ولتاژ بين پايه . بدنه را بخوانيد

اين ولتاژ . ه خاكستري و بدنه را بخوانيدراه۱۲
اينصورت پايه  در غير. ولت باشد۲بايد كمتر از 
 . اتصالي داردباطريولت + ۱۲فوق به 

در صورت 
بروز اشكال، 

ECU حالت 
 به عنوان را% ۳۰

فرض در  پيش
 .گيرد نظر مي
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 ۷۳ دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم

تهويه مطبوعسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 سبة دماي محيط خارج از خودرومحا: 4 عيبكد . ۵-۲

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 بروز خرابي مقادير مجاز قطعه

 جدا شده

كانكتور  (۳
 راهه۲۲

 )سفيد
 
۱۱ 

كانكتور (
راهه ۲

)خاكستري

 راهه۲كانكتور 
 مشكي

 
 
 
 ۲پايه 
 
 
 
 ۱پايه 

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
 از كانكتور ۳هاي  عدم وجود اتصال بدنه پايه

ه راه۱۲ از كانكتور ۱۱ه سفيد و راه۲۲
 از ۴بدنه به پايه . دستري را چك كنيخاك

. خاكستري رنگ متصل استراهه ۱۲كانكتور 
 و ۳هاي  بين پايههمچنين مقاومت الكتريكي 

 .كيلواهم باشد۱۰۰ با بدنه بايد بيشتر از ۱۱
 راهه۲۲ از كانكتور ۳هاي   بين پايهمقاومت
 و را چك كنيد راهه ۱۲ از كانكتور ۱۱سفيد و 

ب دماي سنسور را با تغييرات مقاومت بر حس
استفاده از محور سمت چپ نمودار زير چك 

 .كنيد

سنسورهاي 
خارجي 

 اين (8032)
ر در سنسو

مجراي 
ورودي هوا 
مقابل دريچه 

قرار تهويه 
 .دارد

   متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 از كانكتور ۳متر را به پايه  ب مثبت ولتاپر
 از ۱۱ب منفي آنرا به پايه اه سفيد و پرراه۲۲

ه خاكستري متصل كرده و راه۱۲تور كانك
تغييرات ولتاژ بر حسب دماي سنسور را با 
استفاده از محور سمت راست نمودار زير 

 .چك كنيد
 ۱۱ ترمينال مثبت سنسور و پايه ۳پايه 

 .باشد ترمينال منفي سنسور مي

در صورت بروز 
 ECUاشكال، 

 را به ۱۰°دماي 
فرض  عنوان پيش
 .گيرد در نظر مي

 

ي محيط خارج از    منحني تغييرات مقاومت و ولتاژ سنسور دما      
 خودرو بر حسب دما
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  دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم ۷۴

  مطبوعتهويهسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 
 محاسبه دماي اواپراتور: 5 عيب كد -۶-۲

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 بروز خرابي مقادير مجاز قطعه

 جدا شده

۱۴ 
كانكتور (

ه راه۲۲
 )سفيد
 
 
 
 
 
۱۲ 

كانكتور (
ه راه۱۲

)خاكستري

كانكتور 
ه راه۲

 مشكي
 
 
 ۲پايه 
 
 
 
 
 ۱پايه 

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
 از كانكتور ۱۴هاي  عدم وجود اتصال بدنه پايه

 خاكستري راهه۱۲ از كانكتور ۱۲ سفيد و راهه۲۲
 راهه۱۲ از كانكتور ۴بدنه به پايه . درا چك كني

همچنين مقاومت الكتريكي . خاكستري متصل است
هاي فوق و بدنه بايد بيشتر از   هر يك از پايهبين

 .باشدكيلواهم ۱۰۰
 از كانكتور ۱۴هاي  مقاومت الكتريكي بين پايه

 خاكستري راهه۱۲ از كانكتور ۱۲ سفيد و راهه۲۲
و تغييرات آن بر حسب دماي سنسور را چك كنيد 

را با استفاده از محور سمت چپ نمودار زير چك 
 .كنيد

سنسور 
دماي 

اواپراتور 
اين  (8006)

سنسور در 
قسمت 
پاييني 
محفظه 

اواپراتور 
 .قرار دارد

   متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 از كانكتور ۱۴متر را به پايه  ب مثبت ولتاپر
 از ۱۲في آنرا به پايه ب مناه سفيد و پرراه۲۲

يرات يه خاكستري متصل كرده و تغراه۱۲كانكتور 
ولتاژ بر حسب دماي سنسور را با استفاده از 

 .محور سمت راست نمودار زير چك كنيد
ترمينال ۱۲ترمينال مثبت سنسور و پايه ۱۴پايه 

 .باشد منفي سنسور مي

در صورت بروز 
، اگر دماي اشكال

محيط خارج از 
خودرو بيشتر از 

 ۵° باشد مقدار °۵
و اگر دماي هواي 

 ۵°خارج كمتر از 
 -۵°باشد، دماي 

به عنوان 
فرض دماي  پيش

پراتور در نظر ااو
 .شود گرفته مي

 

ر بـر   پراتـو ا سنسور دمـاي او    منحني تغييرات مقاومت و ولتاژ    
 حسب دما
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 ۷۵ دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم

تهويه مطبوعسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 خودرومحاسبه دماي داخل اتاق : 6 عيب كد -۷-۲

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 بروز خرابي مقادير مجاز قطعه

 جدا شده

كانكتور  (۵
 )ه سفيدراه۲۲

 
كتور كان (۱۱

ه راه۱۲
 )خاكستري

كانكتور 
 راهه۵

 سفيد
 
 
3B 
 
 
1B 

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
 از كانكتور ۵هاي  عدم وجود اتصال بدنه پايه

ه خاكستري را راه۱۲ از كانكتور ۱۱راهه سفيد و ۲۲
ه راه۱۲ از كانكتور ۴بدنه به پايه . چك كنيد

الزم به ذكر است كه . خاكستري متصل است
هاي فوق و بدنه  يكي بين هر يك از پايهمقاومت الكتر

 .باشدكيلواهم ۱۰۰بايد بيشتر از 
 
ه راه۲۲ از كانكتور ۵هاي  مقاومت الكتريكي بين پايه

را چك ه خاكستري راه۱۲ از كانكتور ۱۱سفيد و 
و تغييرات آن برحسب دماي سنسور را با كنيد 

 .استفاده از محور سمت چپ نمودار زير چك كنيد

سنسور 
دماي داخل 
اتاق خودرو 

اين  (8030)
سنسور 
داخل 
 دداشبور
 .قرار دارد

   متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
ه راه۲۲ از كانكتور ۵متر را به پايه  ب مثبت ولتاپر

 ۱۲ از كانكتور ۱۱ب منفي آنرا به پايه اسفيد و پر
ه خاكستري متصل كرده و تغييرات ولتاژ بر راه

اده از محور سمت حسب دماي سنسور را با استف
 .راست نمودار زير چك كنيد

 ترمينال منفي ۱۱ ترمينال مثبت سنسور و پايه ۵پايه 
 .باشد سنسور مي

در صورت 
 اشكال، بروز

ECU دماي 
 را به °۲۵

عنوان 
فرض در  پيش

 .گيرد نظر مي

 

منحني تغييرات مقاومـت و ولتـاژ سنسـور دمـاي داخـل اتـاق               
 خودرو بر حسب دما
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  دما تنظيم يتقابل با مطبوع تهويه سيستم ۷۶

  مطبوعتهويهسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

  ارسالي به سمت پاها هوايمحاسبة دماي: 7 عيبكد . ۸-۲

 موقعيت قطعه
وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  پايه
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 بروز خرابي مقادير مجاز قطعه

 جدا شده

۱۶ 
كانكتور (

ه راه۲۲
 )سفيد

كانكتور 
ه راه۲

 مشكي
 
 
 
۲ 
 
 
 
۱ 

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
 از كانكتور ۱۶هاي  ي به بدنه پايهعدم وجود اتصال

ه خاكستري راه۱۲ از كانكتور ۱۲راهه سفيد و  ۲۲
ه راه۱۲ از كانكتور ۴بدنه به پايه . را چك كنيد

الزم به ذكر است كه . خاكستري متصل است
هاي فوق و  مقاومت الكتريكي بين هر يك از پايه

 . باشدكيلواهم۱۰۰بدنه بايد بيشتر از 
 

 از كانكتور ۱۶هاي  بين پايهمقاومت الكتريكي 
ه خاكستري راه۱۲ از كانكتور ۱۲ه سفيد و راه۲۲

و تغييرات آن بر حسب دماي سنسور را با 
 .استفاده از محور سمت چپ نمودار زير چك كنيد

سنسور دماي 
هواي ارسالي 
به سمت پاها 

(8034) 
 درسنسور 

مسير هواي 
ارسالي به 

سمت پاها قرار 
 .دارد

   متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 از كانكتور ۱۶متر را به پايه  ب مثبت ولتارپ

 از ۱۲ب منفي آنرا به پايه اه سفيد و پرراه۲۲
يرات يتغ خاكستري متصل كرده و راهه۱۲كانكتور 

ولتاژ بر حسب دماي سنسور را با استفاده از محور 
 .سمت راست نمودار زير چك كنيد

 ترمينال منفي ۱۲ ترمينال مثبت و پايه ۱۶پايه 
 .باشد سنسور مي

در صورت بروز 
 ECUاشكال، 

 را به ۲۵°دماي 
فرض  عنوان پيش
 .گيرد در نظر مي

 

 هـواي ارسـالي   منحني تغييرات مقاومت و ولتاژ سنسور دماي     
 به پاها بر حسب دما
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 ۷۷ دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم

تهويه مطبوعسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 ها محاسبة دماي هواي ارسالي به دريچه: 8 عيبكد . ۹-۲

 موقعيت قطعه
وضعيت 
كانكتور 

ECU 

 هاي خانه
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 بروز خرابي مقادير مجاز قطعه

 جدا شده

كانكتور  (۱۹
 راهه۲۲

 )سفيد
 

كانكتور  (۱۲
 راهه۱۲

 )خاكستري

 ۲كانكتور 
 راهه
 :مشكي

 
 
۲ 
 
 
 
 
۱ 
 
 

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
 از ۱۹هاي  عدم وجود اتصال بدنه پايه

تور  از كانك۱۲ سفيد و راهه۲۲كانكتور 
بدنه به . د خاكستري را چك كنيراهه۱۲

 خاكستري راهه۱۲ از كانكتور ۴پايه 
الزم به ذكر است كه مقاومت . متصل است

هاي فوق و  الكتريكي بين هر يك از پايه
 . باشدكيلواهم۱۰۰بدنه بايد بيشتر از 

 از ۱۲هاي  مقاومت الكتريكي بين پايه
 از كانكتور ۱۲راهه سفيد و ۲۲كانكتور 
و را چك كنيد خاكستري هه را۱۲

تغييرات آن بر حسب دماي سنسور را 
با استفاده از محور سمت چپ نمودار 

 .زير چك كنيد

سنسور دماي هواي 
ها  ارسالي به دريچه

سنسور اين  (8037)
تعبيه در مسير هواي 

كنسول شده در 
 .وسط قرار دارد

   متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 از ۱۹متر را به پايه  ب مثبت ولتاپر

 منفي آنرا پراب سفيد و راهه۲۲كانكتور 
 خاكستري راهه۱۲ از كانكتور ۱۲به پايه 

متصل كرده و تغييرات ولتاژ برحسب 
دماي سنسور را با استفاده از محور 

 .راست نمودار زير چك كنيد

در صورت بروز 
 ECUاشكال، 

 را به ۲۵°دماي 
فرض  عنوان پيش
 .گيرد در نظر مي

 

منحني تغييرات مقاومت و ولتاژ سنسور دماي هـواي ارسـالي        
 :ها برحسب دما به دريچه
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  دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم ۷۸

  مطبوعتهويهسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 سنسور ربينميكرو تو: 9 عيبكد . ۱۰-۲

 موقعيت قطعه
وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 بروز خرابي مقادير مجاز قطعه

 جدا شده

كانكتور  (۸
 )ه سفيدراه۲۲

 
 
 

كانكتور  (۴
راهه ۱۲

 )خاكستري

كانكتور 
ه راه۴

 مشكي
 
 
2B 
 
 
 
3A 

 متر اهم: گيري ر اندازهابزا
 از ۸ پايه  بدنهاتصالعدم وجود 
 از ۴راهه سفيد و ۲۲كانكتور 

) بدنه( خاكستري راهه۱۲كانكتور 
 .را چك كنيد

 از ۸هاي  مقاومت الكتريكي بين پايه
 از ۴ سفيد و راهه۲۲كانكتور 
 خاكستري را راهه۱۲كانكتور 
اين مقاومت بايد حدود . بخوانيد

 .باشدكيلواهم ۲۹

ميكرو توربين 
سنسور دماي داخل 

داخل اتاق خودرو 
 (8030) داشبورد

   متصل

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 از كانكتور ۸هاي  ولتاژ بين پايه

 از كانكتور ۳راهه سفيد و ۲۲
 .خاكستري را بخوانيدراهه ۱۲

 ولت۶= ولتاژ : در حالت كاركرد

 ولت۸= ولتاژ : در حالت متوقف

ر صورت بروز د
اشكال، همان دماي 

 توسط خودرواتاق 
ECU در نظر گرفته 

 .شود مي
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 ۷۹ دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم

تهويه مطبوعسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 (Stepper motor)اي  موتور پلهكنترل : 10 عيبكد . ۱۱-۲
 دريچه مخلوط كننده هوا

 موقعيت قطعه
وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

بروز 
 خرابي

 جدا شده

كانكتور  (۲
ه راه ۲۲

 )سفيد
كانكتور  (۱

ه راه۲۲
 )دسفي

كانكتور  (۱۳
ه راه۲۲

 )سفيد
كانكتور  (۱۲

ه راه۱۲
 )سفيد

كانكتور 
راهه ۶

 مشكي
 
۳ 
۱ 
 
 
۶ 
۴ 

 

 متر اهم: گيري ابزار اندازة
 

 از كانكتور ۲ و ۱هاي  عدم وجود اتصالي به بدنه پايه
 .ه سفيد را چك كنيدراه۲۲

 از كانكتور ۲ و ۱هاي  ين پايهمقاومت الكتريكي ب
اين مقاومت بايد حدود . ه سفيد را بخوانيدراه۲۲

 . باشداهم۵/۱۹
 
 ۲۲ از كانكتور ۱۳ و ۱۲هاي  مقاومت الكتريكي بين پايه

اين مقاومت نيز بايد حدود . ه سفيد را بخوانيدراه
 .  باشداهم۵/۱۹

 اي موتور پله
دريچه مخلوط 

كننده هوا 
(8065) 

   متصل

 ACمتر  ولت: گيري ابزار اندازه

 از ۱۳ و ۱۲ و همچنين ۲ و ۱هاي  ولتاژ بين پايه
 سلكتور دادن تغييردر حينا فيد رس راهه۲۲كانكتور 

 شروع صفر ولتها ابتدا بايد از  اين ولتاژ. دما بخوانيد
 به  ولت۶ برسد و سپس از  ولت۶شده و به حدود 

 . برگرددصفر ولت

- 
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  دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم ۸۰

  مطبوعتهويهسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 كنترل وضعيت فن:  11 عيب كد -۱۲-۲

 موقعيت قطعه
وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
ترمينال 
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

 بروز
 خرابي

كانكتور  (۱۵
 )راهه سفيد۲۲

كانكتور 
راهه ۴

 مشكي
۳ 

كانكتور  (۴
راهه ۱۲

 )خاكستري
 بدنه

كانكتور  (۱۸
 )راهه سفيد۲۲

۱ 

 جدا شده

كانكتور  (۴
راهه ۱۲

 )خاكستري
 بدنه

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
راهه ۲۲ كانكتور ۱۵عدم وجود اتصال بدنه پاية 

 .سفيد را چك كنيد
مقاومت الكتريكي سنسور دماي واحد كنترل 

راهه سفيد و ۲۲ر  كانكتو۱۸الكترونيكي را  بين پايه 
راهه خاكستري را ۱۲ از كانكتور ۴بدنه يعني پايه 

يابد و  اين مقاومت با افزايش دما افزايش مي. بخوانيد
 . اهم باشد۱۰ اهم تا ۵بايد بين 

واحد 
الكترونيكي 

كنترل دور فن 
(8045) 

 متصل

كانكتور  (۱۵
 )راهه سفيد۲۲

 
كانكتور  (۴

راهه ۱۲
 )خاكستري

كانكتور 
راهه ۴

 مشكي
 
۳ 
 بدنه

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 :موتور خودرو را روشن كنيد

سرعت فن را توسط سلكتور روي كنسول تغيير 
راهه سفيد را نسبت ۲۲ كانكتور ۱۵دهيد و ولتاژ پايه 

 .به بدنه طبق جدول زير چك كنيد
توجه داشته باشيد كه سرعت ماكزيمم فن توسط 

رله و سرعتهاي كمتر آن توسط ترانزيستور كنترل 
 .شوند مي

--- 

 

 يممزماك V1 V2 V3 0 سرعت فن

 ولت۵/۰ ولت۵/۳ ولت۸/۶ ولت۸/۹ ولت۱۴ كنترل فن
 ولت۳۸/۰ ولت۱/۵ ولت۱/۸ ولت۱۱ ولت۴/۱۴ سيگنال فن
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 ۸۱ دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم

تهويه مطبوعسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 سيگنال وضعيت فن: 12 عيبكد . ۱۳-۲

ت موقعي
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
 ترمينال باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

بروز 
 خرابي

  جدا شده

كانكتور  (۴
ه راه۴

 )مشكي
 

كانكتور  (۱
راهه ۱

 )مشكي

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
مقاومت الكتريكي . كانكتورهاي فن را جدا كنيد

 ۱ بايد حدود اين مقاومت. پيچ موتور را بخوانيد سيم
 .باشداهم 

 
در صورتي كه بار بيش از حد بر روي موتور قرار 
گيرد مثل گير مكانيكي و غيره، يك مدار داخلي باعث 

شود تا از صدمه ديدن  قطع شدن جريان موتور مي
 .آن جلوگيري شود

فن 
(8045) 

 متصل

 :سيگنال فن
كانكتور  (۹
 )ه سفيدراه۲۲

 

كانكتور  (۴
ه راه۱۲

 )خاكستري

 :نموتور ف
كانكتور  (۱

 راهه۱
 )مشكي
 بدنه

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 :موتور خودرو را روشن كنيد

 كنسول تغيير دهيد روي سلكتور توسطسرعت فن را 
 نسبت به  را سفيدراهه۲۲ از كانكتور ۹و ولتاژ پايه 

 .بدنه طبق جدول زير چك كنيد

--- 

 

 يممزماك V1 V2 V3 0 سرعت فن
 ولت۵/۰ ولت۵/۳ ولت۸/۶ ولت۸/۹ ولت۱۴ كنترل فن
 ولت۳۸/۰ ولت۱/۵ ولت۱/۸ ولت۱۱ ولت۴/۱۴ سيگنال فن

 

كردن  در صورتي كه فن معيوب باشد، بايد قبل از چك             :وجهت
 .فرمانهاي آن، فن را تعمير نمود
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  ماد تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم ۸۲

  مطبوعتهويهسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 يابي جداول عيب. ۱۴-۲
 فن ثابت

ولتاژ كنترل فن بين  ولتاژ كنترل فن برابر صفر ولت 
 ولت۱۲رل فن برابر ولتاژ كنت ولت۱۲صفر و 

ولتاژ سيگنال فن 
 برابر صفر ولت

 :قطعي در يكي از مدارهاي زير •
 (+)دسته سيم موتور  -
 پس از باز كردن ECUتغذيه  -

 سوئيچ
  به بدنه كنترل فناتصال •

 ECUقطعي در تغذيه 
باز كردن بعد از 
 سوئيچ

 :كي از مدارهاي زيريقطعي در  •
 سيگنال فن -

 ردن سوئيچ بعد از باز كECUتغذيه 
 :اتصال بدنه در يكي از مدارهاي زير •
 سيگنال فن -
 )-(دسته سيم موتور  -
  سرعت فنماكزيممرله : گيركردن •

ولتاژ سيگنال فن 
 ولت۱۲برابر 

قطعي در مدار كنترل  
 فن

 مقادير نرمال و صحيح
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 ۸۳ دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم

تهويه مطبوعسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 ف سرعتفن با نص

ولتاژ كنترل فن بين  كنترل فن برابر صفر ولتولتاژ  
 ولت۱۲صفر و 

 ولت۱۲ولتاژ كنترل فن برابر 

ولتاژ سيگنال فن 
 برابر صفر ولت

 :كي از مدارهاي زيريقطعي در  •
 F21فيوز  -
 سيگنال فن -
 (+)دسته سيم موتور  -
 يكي از اتصال به بدنه در •

 :مدارهاي زير
 كنترل فن -
 سيگنال فن -
 )-(دسته سيم موتور  -
 :گير كردن •

  سرعت فنماكزيممرله 

  يكي ازقطعي در •
 :مدارهاي زير

 F21فيوز  -

 سيگنال فن -
 اتصالي به بدنه در •

يكي از مدارهاي 
 :زير

 سيگنال فن -
 )-(دسته سيم موتور  -
 :گير كردن •
 سرعت ماكزيممرله  -
 فن

 : يكي از مدارهاي زيرقطعي در •
 F21فيوز  -

 سيگنال فن -
 : يكي از مدارهاي زيراتصالي به بدنه در •
 سيگنال فن -
 )-(ر دسته سيم موتو -
 :گير كردن •
  سرعت فنماكزيممرله  -

سيگنال فن ولتاژ 
 ولت۱۲بين صفر و 

  مقادير نرمال و صحيح 

ولتاژ سيگنال فن 
 ولت۱۲برابر 

 : يكي از مدارهاي زيرقطعي در •
 موتور فن -
 ترانزيستور فن -
 :اتصالي به برق مثبت •
 سيگنال فن -

 يكي از قطعي در •
 :مدارهاي زير

 كنترل فن -
 فنموتور  -
 ترانزيستور -
اتصالي به برق  •

 :مثبت
 سيگنال فن -

 :ي از مدارهاي زيرك يقطعي در •

  سنسور دماي واحد الكتريكي-
 )-(دسته سيم موتور  -
 موتور فن -
 واحد الكترونيكيبدنه اتصال  -
 :اتصالي به برق مثبت •
 كنترل فن -
 سيگنال فن -
 واحد الكتريكي -
  دماسنسور -
 :گيركردن •
 موتور -
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  دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم ۸۴

  مطبوعتهويهسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 :ن با حداكثر سرعتف

 ولت۱۲كنترل برابر ولتاژ  كنترل فن برابر صفر ولتولتاژ  
 . مراجعه كنيد۲-۱۲ قسمت كنترل فن در بخشبه  سيگنال فن برابر صفر ولتولتاژ 

 ولت۱۲سيگنال فن برابر ولتاژ 

 : يكي از مدارهاي زيرقطعي در •
 كنترل فن -
 )-(دسته سيم موتور  -
 موتور فن -
 :رق مثبتاتصالي به ب •
  سرعتماكزيممرله  -
 :اتصالي در •
 موتور از طريق رله -

 :مثبتاتصالي به برق  •
 كنترل فن -

 
  روشـن كمپرسـور كـولر      -كليد خاموش   : ۱۳ عيبكد  . ۱۵-۲

(A/C) 

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
 ترمينال باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

بروز 
 خرابي

 جدا شده

 ۱۲كانكتور  (۶
 راهه

 )خاكستري
 ۱۲كانكتور  (۴

 راهه
 )خاكستري

كانكتور  (۱
 ) سفيدراهه۲
كانكتور  (۲
 ) سفيدراهه۲

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
پيچ كالچ كمپرسور را   سيم الكتريكيمقاومت

 . باشداهم۴اين مقاومت بايد حدود . گيري كنيد اندازه
تواند به وسيلة  ه مدار فوق ميك. توجه داشته باشيد

درجه ۱۱۲در  (رلة قطع كننده در دماي باال
 قطع (8007) فشاري يچئسو و يا (8015) )سانتيگراد

 .شود
كنترل 
 كالچ

كمپرسور 
 لركو

(8020) 

 متصل

كانكتور  (۱۷
 )سفيده راه۲۲
كانكتور  (۴

ه راه۱۲
 )خاكستري

كانكتور  (۶
راهه ۱۲

 )خاكستري
كانكتور  (۴

راهه ۱۲
 )خاكستري

ور كانكت  (۲
 راهه۹

 )مشكي
 

 ۲كانكتور  (۲
 ) سفيدراهه

 

كانكتور  (۱
 ) سفيدراهه۲

 

كانكتور  (۲
 )راهه سفيد۲

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 روي كنسول A/Cوجود برق مثبت عبوري از كليد 

 راهه۲۲ از كانكتور ۱۷را از طريق خواندن ولتاژ پايه 
 ي كهاين برق در حالت. سفيد نسبت به بدنه چك كنيد

 . وجود دارد است بازيچئسو
 :موتور خودرو را روشن كنيد

 . را فشار دهيدA/Cسوئيچ 
ولت به دو سر سيم پيچ كالچ ۱۲رسيدن برق 

 از كانكتور ۶كمپرسور را با خواندن ولتاژ پاية 
 . خاكستري نسبت به بدنه چك كنيدراهه۱۲

عمل 
نكردن 
 كولر
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 ۸۵ دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم

تهويه مطبوعسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

جريــان برگشــتي از ترانزيســتور   : 14 عيــبكــد . ۱۶-۲
MOSFET 

 طعهموقعيت ق
وضعيت 
كانكتور 

ECU 

هاي  هخان
 ترمينال باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

بروز 
 خرابي

 جدا شده

كانكتور  (۶
ه راه۱۲

 )خاكستري
كانكتور  (۴

ه راه۱۲
 )خاكستري

كانكتور  (۱
 راهه۲

 )سفيد
كانكتور  (۲

ه راه۲
 )سفيد

 تراهم م: گيري ابزار اندازه
همچنين عدم .  مراجعه كنيد۱۳ عيببه كد 

 از ۶پايه وجود قطعي در مسير ارتباطي 
 از ۱راهه خاكستري و پايه ۱۲كانكتور 

 .سفيد را چك كنيدراهه ۲كانكتور 
مدار داخلي 

محاسبه جريان 
معرفي كالچ 
 كمپرسور

 متصل

كانكتور  (۱۷
 )ه سفيدراه۲۲

۴ 
كانكتور (

ه راه۱۲
 )خاكستري

كانكتور  (۶
راهه ۱۲

 )خاكستري

 
 متر ولت: گيري ابزار اندازه

 . مراجعه كنيد۱۳عيب به كد 

عمل 
نكردن 
 كولر

 

 قطع شدن كالچ كمپرسور كولر در شرايط بحرانـي مثـل            :تذكر
 باعـث   8007 فشـار  يچئسـو  يا به وسيله     8015عمل كردن رله    
 .شود  مي۱۴ عيبظاهر شدن كد 
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  دما تنظيم قابليت با مطبوع تهويه سيستم ۸۶

  مطبوعتهويهسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

  تستهاي الكتريكي-۳
 اطالعات موتور روشن. ۱-۳

موقعيت 
 قطعه

وضعيت 
 ECUكانكتور 

ي ترمينال ها هخان
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

بروز 
 خرابي

دينام 
(1020) 

 متصل

ه راه۱۲كانكتور  (۷
 )خاكستري

 

ه راه۱۲كانكتور  (۴
 )خاكستري

--- 

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 :موتور خودرو را روشن كنيد

ه راه۱۲ از كانكتور ۴ و ۷هاي  ولتاژ بين پايه
 .ولت باشد۱۴خاكستري بايد حدود 

--- 

 
 :اطالعات دقيق موتور روشن. ۲-۳

موقعيت 
 قطعه

وضعيت كانكتور 
ECU 

هاي ترمينال  پايه
 باكس

اتصاالت 
 مقادير مجاز قطعه

بروز 
خرابي

دسته سيم 
سيستم 
تهويه 
مطبوع 
ECU 

(8080) 

 متصل

ه راه۱۲كانكتور  (۸
 )خاكستري

 راهه۱۲كانكتور  (۴
 خاكستري

--- 

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 : خودرو را روشن كنيدموتور
ه راه۱۲ از كانكتور ۴ و ۸هاي  ولتاژ بين پايه

 . ولت باشد۱۲خاكستري بايد حدود 

--- 

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

www.cargarage.ir

http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/
http://www.cargarage.ir/


 

كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  و كمربند ايمني هواةيابي كيس عيب
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 كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 
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 ۸۹  غيرفعال كننده كيسة هواي سمت سرنشينسيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي عيب

كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

سيسـتم   همـراه بـا       كيسه هـوا   ECUيابي    عيب
 سرنشين سمت ي كيسة هواكنندهغيرفعال 

بايد از قبـل و     ا   ر سرنشين كيسة هوا    OFF و   ON حالت :تذكر
 در  انتخـاب نماييـد،    سـوئيچ  از بـاز كـردن       بعدثانيه  ۶حداقل  يا  

 سـوئيچ ثانيه بعد از باز شـدن       ۷ سوئيچصورتيكه موقعيت اين    
خودرو تغيير كند، واحد كنترل مركزي بطـور خودكـار كيسـة            

 . را غيرفعال مي كندسرنشينهوا سمت 

 نكات ضروري كه هنگام كـار بايـد بـه آنهـا توجـه               -۱
 :اشتد
 ج كردنخار. ۱-۱

 :قبل از خارج كردن قطعات، موارد زير را انجام دهيد
 . را باز كنيدسوئيچ •
عملكرد صحيح چراغ كيسة هوا را روي صفحه پشت آمپر            •

 ايـن المـپ بايـد       سـوئيچ يعني پس از باز شـدن       . چك كنيد 
 .روشن شده و سپس خاموش شود

 .آن را خارج كنيد را بسته و سوئيچ •

 .جدا كنيد را باطريمنفي  •
قبل از هر كاري، در صورت عملكرد صـحيح چـراغ كيسـة              •

دقيقـه  ۱۰دقيقـه و در غيـر اينصـورت حـداقل           ۲هوا حداقل   
 .صبر كنيد

 كمربند ايمني با سيستم پيش كشنده انفجاري. ۱-۱-۱
هـا و يـا از روي         كانكتور سيستم انفجـاري را از زيـر صـندلي         

 كانكتورها در .سيستم انفجاري جدا كنيد  ) كارتريج(خود غالف   
زن سيستم كمربنـد ايمنـي انفجـاري قـرار            انتهاي قسمت جرقه  

 .اند گرفته
 :خطرات اصلي اين سيستم عبارتند از

ضربة شالقي تسمه كمربند كه هنگام فعال شدن كمربندها          •
 .شود ايجاد مي

 .خروج گاز از سيلندر كمربند ايمني •
 بدنـه آنـرا     ، بايـد   با دسـت    براي حمل و نقل كمربندهاي ايمني      :تذكر

 .گرفت و هرگز آنرا از تسمه كمربند و يا قالب آن آويزان نكنيد

 )آماده براي فعال شدن(كيسة هوا سالم . ۲-۱-۱
به منظور ايمني بيشتر، پس از خـارج كـردن كيسـة هـوا، آنـرا                

 كيسـة   خـود داريد كه كانكتور آن به سمت پـايين و            طوري نگه 
يـن صـورت بـا فعـال        در ا . هوا به سمت باال قرار داشته باشـد       

شدن ناگهاني كيسة هوا، خطر كمتري متوجه تعميركار خواهـد         
 .بود
  استهوايي كه قبالً عمل كرده كيسه. ۳-۱-۱

حتما دستهاي خـود    .  هوا را خارج كنيد    هپس از پايان كار، كيس    
در صورتيكه مواد داخل كيسة هـوا وارد چشـمتان          . را بشوييد 

 .شوييدشده بالفاصله چشمهايتان را با آب ب
 نصب. ۲-۱
 كليات. ۱-۲-۱

انـد اسـتفاده      ين خودرو طراحي شـده    ي ا فقط از قطعاتي كه برا    
هـاي سـازندة      همچنين توجه داشته باشيد كـه كارخانـه       . نماييد

 .كيسة هوا و واحد كنترل آن بايد حتماً يكي باشند
 و هــاي هــوا كيســهاز آنجــايي كــه مــواد انفجــاري موجــود در 

ر زمـان خاصـيت خـود را از دسـت           كمربندهاي ايمني به مـرو    
در صـورت اسـتفاده از قطعـه        و  دهند، لذا هنگام نصب آنها        مي

جديد، به تاريخ انقضاء ثبت شده بـر روي آنهـا توجـه داشـته               
الزم به ذكر است كه عمر مفيد كيسة هوا و كمربندهاي           . باشيد

 .باشد سال مي۱۰ايمني فابريك موجود در خودرو حدود 
 :نصب قطعات. ۲-۲-۱

 :قبل از اقدام به نصب، موارد زير را انجام دهيد
 . را ببنديدسوئيچ •
 .ري را جدا كنيدمنفي باط •

 .قطعات را با توجه به مدل خودرو در محل خود نصب كنيد •
 .ري را وصل كنيدطمنفي با •

 : خودرو نكات زير را مد نظر داشته باشيدسوئيچقبل از باز كردن 
 داشـته باشـد     اگر سيستم پيش كشنده روي صـندلي قـرار         •

، دست خود را روي قـالب كمربنـد      )بر حسب مدل خودرو   (
 .قرار ندهيد
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  سرنشين سمت هواي كيسة كننده غيرفعال سيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي عيب ۹۰

 كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

اگر سيستم پيش كشنده روي ستون وسـط خـودرو قـرار             •
، به كمربنـدها دسـت      )بر حسب مدل خودرو   (داشته باشند   

 .نزنيد
 در آنجا بـاز     هاي هوا   كيسهسرتان را از اطراف قسمتي كه        •

 .شوند درو نگه داريد مي
يح چراغ كيسة هوا را در صفحه پشت آمپر را          عملكرد صح  •

 .)به عمليات مربوطه مراجعه كنيد. (كنترل كنيد
 

 رانندگي بايد بـه آنهـا توجـه          نكات ايمني كه هنگام    -۲
 داشت

 .حتماً كمربندهاي ايمني را ببنديد •
ــرا در    • ــد زي ــان اشــياء اضــافي نصــب نكني روي رول فرم

دن صورت فعال شدن كيسة هوا ممكن اسـت صـورت و بـ      
 .شما آسيب ببيند

، چيـزي  سرنشيندر خودروهاي مجهز به كيسة هوا سمت    •
همچنين پا و بـدن خـود       . را روي داشبورد جلو قرار ندهيد     

را به داشبورد تكيـه ندهيـد زيـرا در صـورت فعـال شـدن           
 .كيسة هوا، ممكن است آسيب ببينيد

هرگز دست خود را از داخل فرمان رد نكنيد و يا دسـتتان              •
 .)بدينگونه رانندگي نكنيد. (فرمان تكيه ندهيدرا به وسط 

ماننـد سـيگار و     ( در دهانتـان     يهرگز هنگام رانندگي چيـز     •
تـان چيـزي نگذاريـد        همچنين مقابل سينه  . قرار ندهيد ) پيپ

چون در صورت عمل كردن كيسة هوا، ممكن است آسـيب           
 .ببينيد

 هرگـز صـندلي بچـه را روي صـندلي جلـو سـمت               :تذكر مهـم  
قرار ) سرنشينصورت مجهز بودن به كيسة هوا در  (سرنشين

در صورتيكه خـودرو مجهـز بـه كليـد غيرفعـال كننـده               .ندهيد
 باشد، در اين حالت بايد آنرا ابتدا غيرفعال         سرنشينكيسة هوا   

 . قرار دادسرنشينكرده و سپس صندلي بچه را روي صندلي 
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 ۹۱ سرنشين سمت هواي كيسة كننده غيرفعال سيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي عيب

كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 :ياب عيبدستگاه  -۳
 LEXIA :(4171-T)ستگاه د. ۱-۳

 :كاربردهاي آن عبارتند از
 هاECUخواندن مشخصات  •
 خواندن كد عيبها •
 پاك كردن كدهاي عيبهاي ثبت شده در حافظه •
 
 
 
 
 
 ابزار تست. ۲-۳

 (.T.A-4181) ابزار تست قطعات انفجاري [1]

 (T.B1-4181) ابزار تست دسته سيم قطعات انفجاري [2]
 (.T.E-4181)قطعات انفجاري  ابزار تست دسته سيم [3]

ابزار فـوق داراي همـان مقاومـت الكتريكـي قطعـات انفجـاري              
 .باشند تا موارد زير انجام شود مي

 :كاربردهاي آنها عبارتند از
 يابي سيستم تر شدن عيب راحت •
 تست عملكرد سيستم پس از انجام تعميرات •
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  سرنشين سمت هواي كيسة كننده غيرفعال سيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي عيب ۹۲

 كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 استفاده از ابزار تست. ۳-۳
 در (Permanent Fault) در صورت ثبت شدن خطاي دائمـي 

 :حافظه سيستم، مراحل زير را انجام دهيد
 . را ببنديدسوئيچ

 .صبر كنيد تا واحد كنترل كيسة هوا و كمربندها غيرفعال شود
را ) موجود در كيسة هوا و كمربندها     (كانكتور قطعات انفجاري    

 .جدا كنيد
يم به دسته س  ) بر حسب نوع كانكتور   ( را   [3] يا   [2] يا   [1]ابزار  

 .مربوطه متصل كنيد
 “موقـت ”در صورتيكه ايراد از قطعـه باشـد، عيـب ثبـت شـده               

(Intermittent)  در صورت مشاهدة مجدد خطـاي      .  خواهد شد
ياب، دسته سـيم بـين         توسط دستگاه عيب   (Permanent)دائم  

 . سيستم كيسة هوا و كمربندها را چك كنيدECUقطعه و 
ياب نشان    اه عيب  در صورتيكه عيب موقت توسط دستگ      :توجه

يـابي اسـتفاده      تـوان بـراي عيـب       داده شود، از ابزار تست نمـي      
 .نمود

ياب، هنگام متصل بودن ابزار تسـت      در صورتيكه دستگاه عيب   
عيب موقـت را نشـان دهـد، قبـل از تعـويض قطعـه، اتصـاالت                 

همچنين مطمئن شـويد كـه در       . صحيح كانكتورها را تست كنيد    

 تســت از كــانكتور مربوطــه، زمــان جــدا بــودن قطعــه و ابــزار
 . باز نشده باشدسوئيچ

اي كه بايد مورد      نوع عيب مشخص شده توسط دستگاه، ناحيه      
از قبيل مدار باز، اتصال (كند  بررسي قرار گيرد را مشخص مي  

 )ريطكوتاه به بدنه يا تغذيه مثبت با
 از اتصال صحيح كانكتور قطعات انفجاري به دسته سيم          :تذكر

 ECUصال بد و نادرسـت كانكتورهـا توسـط          مطمئن شويد، ات  
 .گردد بصورت اتصال كوتاه تلقي مي

 از آنجايي كه بـا برقـراري جريـان در مـدار داخلـي               :تذكر مهم 
بهاي اهم متر   اكنند، لذا به هيچ وجه پر       قطعات انفجاري عمل مي   

هـاي كـانكتور      و يا ساير ابزار الكتريكي مولد جريان را به پايه         
 . نكنيدقطعات انفجاري متصل

 

 يابي  جداول عيب-۴
يــابي، وضــعيت معرفــي  الزم بــه ذكــر اســت كــه هنگــام عيــب
شـوند،    ها ثبت مـي   ECUپارامترهاي كاركرد خودرو كه داخل      

بنابراين از معرفي صحيح سيستم بـه       . شوند  در نظر گرفته مي   
 .خودرو مطمئن شويد

 عيوبليست . ۱-۴
 

  مرتبطعيب عيبكد 

  رانندهيمدول كيسة هوا 1

  سرنشينيمدول كيسة هوا 2

  كمربند ايمني۱مدول  3

  كمربند ايمني۲مدول  4

  پشت آمپرصفحهچراغ اخطار كيسة هوا در  5

6 LED سرنشين ي غيرفعال كننده كيسة هواسوئيچ 

 سرنشين ي غيرفعال كننده كيسة هواسوئيچ 7

8 ECUسيستم كيسة هوا و كمربندهاي ايمني  

  و كمربندهاي ايمنيهاي هوا كيسهتحريك  9

 تحريك كمربندهاي ايمني 10

 مدار ذخيره كننده برق 11
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 ۹۳ سرنشين سمت هواي كيسة نندهك غيرفعال سيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي عيب

كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 )عيب دائم( مدول راننده  :1 كد عيب. ۲-۴
 تعريف

 (Permanent Fault)عيب دائم 
يـاب نمـايش داده        هنگـامي توسـط دسـتگاه عيـب        عيباين نوع   

شود كه به دليل خرابي قطعه و يا بروز اشكال هميشگي در              مي
 مربوطـه ثبـت     ECUيم و اتصـاالت، خطـا در حافظـه          دسته س 

 .گردد
 (Intermittent Fault)عيب موقت 

يـاب نمـايش داده        هنگـامي توسـط دسـتگاه عيـب        عيباين نوع   
شود كه گاهگاهي يك عيب در حافظه ثبت شده و در سـاير               مي

 .مواقع وجود نداشته باشد

 پس از نصب ابزار تستنتايج خواند خطاها  قطعات و كانكتورها ابزار تست مرحله
 عيب دائم مدول راننده عيب موقت مدول راننده

 [3] يا [2] ۱
) راهه نارنجي رنگ۲كانكتور (

 چرخشي كيسة سوئيچمتعلق به 
  رانندهيهوا

ابتدا اتصال صحيح 
كانكتورهاي مربوطه را 

 .چك كنيد
 . برويد۲سپس به مرحله 

 كيسة هوا ECUاشكال از 
از و يا ايمني و كمربند 

 .باشد دسته سيم مي
در صورت سالم بودن 

 را ECUدسته سيم، 
 .تعويض كنيد

۲ [1] 
كيسة (مدول كيسة هوا راننده 
 )هوا را جدا كنيد

 راننده يمدول كيسة هوا
خراب است و بايد تعويض 

 .شود

 چرخشي خراب سوئيچ
 .است و بايد تعويض شود

 

  اتصـال بـد و نادرسـت كانكتورهـايي كـه بـه سيســتم      :توجـه 
 به صورت اتصال كوتـاه      ECUزن متصل هستند توسط       جرقه

 .گردد تلقي مي
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  سرنشين سمت هواي كيسة كننده غيرفعال سيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي عيب ۹۴

 كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 )عيب دائم (سرنشينمدول :  2 كد عيب . ۳-۴

 نتايج خواند خطاها پس از نصب ابزار تست قطعات و كانكتورها ابزار تست مرحله
 شينسرنعيب دائم مدول  عيب موقت مدول راننده

ابتدا اتصال صحيح كانكتورهاي  )ه نارنجي رنگراه۲كانكتور ( [3] يا [2] ۱
 .مربوطه را چك كنيد

 .برويد۲سپس به مرحله 

 كيسة هوا و ECUاشكال از 
 و يا از دسته  ايمنيكمربند

در صورت . باشد سيم مي
سالم بودن دسته سيم، 

ECUرا تعويض كنيد . 

۲ [1] 
 سرنشين يمدول كيسة هوا

 )كيسة هوا را جدا كنيد(

 شينسرن يمدول كيسة هوا
خراب است و بايد تعويض 

 .شود

اتصاالت الكتريكي اشكال 
 .دارند

 

 اتصـال بـد و نادرسـت كانكتورهـايي كـه بـه سيســتم       :توجـه 
 به صورت اتصال كوتـاه      ECUزن متصل هستند توسط       جرقه

 .گردد تلقي مي
 
هاي ايمنـي  د كمربن۲ و ۱مدولهاي : 4  و 3كدهاي عيب . ۴-۴
 ) دائمعيب(

 نتايج خواند خطاها پس از نصب ابزار تست عات و كانكتورهاقط ابزار تست مرحله
 عيب دائم مدول عيب موقت مدول

 [3] يا [2] ۱
ه نارنجي راه۲كانكتور (

زير صندلي متعلق به ) رنگ
 مدول

ابتدا اتصال صحيح 
كانكتورهاي مربوطه را چك 

. برويد۲سپس به مرحله . كنيد

 و كيسةهوا ECUاشكال از 
و يا از دسته   ايمنيكمربند

در صورت . باشد سيم مي
 ECUسالم بودن دسته سيم، 
 .را تعويض كنيد

۲ [1] 

: كانكتور مدول كمربند
 .صندلي را جدا كنيد

 .دسته سيم رابط را جدا كنيد
 .ابزار تست را نصب كنيد

مدول كمربند ايمني خراب 
 .است و بايد تعويض شود

دسته سيم رابط خراب است و 
 .بايد تعويض شود

 

زن      اتصال بـد و نادرسـت كانكتورهـاي سيسـتم جرقـه            :توجه
 .گردد  به صورت اتصال كوتاه تلقي ميECUتوسط 
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 ۹۵ سرنشين سمت هواي كيسة كننده غيرفعال سيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي عيب

كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 
 در صـفحه  كيسـةهوا  هشدار دهنـده  المپ: 5 كد عيب . ۵-۴

 ) دائمعيب(پشت آمپر 

 موقعيت قطعه
وضعيت اتصال 

 ECUكانكتور 
هاي ترمينال  پايه

 روش و نتايج تست اتصاالت قطعه باكس

هشدار اغ چر
 كيسةهوادهنده 

 پشت صفحهدر 
 (0004)آمپر 

 - جدا شده

 ۱۱ و ۱۰هاي پايه
از كانكتور 

ه زرد رنگ راه۲۶
متعلق به صفحه 

 پشت آمپر

 متر اهم: گيري ابزار اندازه
 را ببنديد و مقاومت المپ هشدار دهنده سوئيچ

اين مقاومت بايد حدود . گيري كنيد را اندازه
م بودن المپ، در صورت سال. اهم باشد۱۵

عدم وجود قطعي و اتصالي در دسته سيم و 
 BF00 داخل جعبه فيوز F2سالم بودن فيوز 

 .را چك كنيد
 

 : در صفحه پشت آمپركيسةهواروش تست المپ هشدار دهنده 
 سوئيچ را جدا كرده و       ايمني  و كمربند  كيسةهوا ECUكانكتور  

 از طـرف  واكيسةهراهه ۱۸ كانكتور ۲ و ۱هاي  پايه. را باز كنيد 
 .دسته سيم را به هم متصل كنيد

 در صفحه پشت آمپر بايد روشن       كيسةهواچراغ هشدار دهنده    
 .شود

 غيرفعــال كننــده ســوئيچ LEDچــراغ : 6 كــد عيــب . ۶-۴
 ) دائمعيب (سرنشين كيسةهوا

 موقعيت قطعه
وضعيت اتصال 

 ECUكانكتور 
هاي  پايه

 روش و نتايج تست اتصاالت قطعه ترمينال باكس

 - جدا شده

 از كانكتور ۷پايه 
ه نارنجي رنگ راه۶

 سوئيچمتعلق به 
غيرفعال كننده 

 سرنشين كيسةهوا

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
.  و بدنه بخوانيد۷هاي  ولتاژ تغذيه را بين پايه
در غير . ولت باشد۱۲اين ولتاژ بايد حدود 

 را BMF1 در جعبه فيوز Aفيوز اينصورت 
 .چك كنيد

LED متعلق به 
 غيرفعال سوئيچ
 كيسةهواكننده 

 سرنشين
 - متصل

 از ۴ و ۷هاي  پايه
ه راه۹كانكتور 

نارنجي رنگ متعلق 
 غيرفعال سوئيچبه 

 كيسةهواكننده 
 سرنشين

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
 را باز كرده و ولتاژهاي زير را از پشت سوئيچ

 :كانكتور بخوانيد
ولت ۱۲ و بدنه بايد حدود ۷ولتاژ بين پايه 

 .باشد
ولت ۵/۲ و بدنه بايد حدود ۴ولتاژ بين پايه 

 .باشد
 غيرفعال كننده سوئيچالزم به ذكر است كه 

 . باشدOFFبايد در وضعيت 
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  سرنشين سمت هواي كيسة كننده غيرفعال سيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي عيب ۹۶

 كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 سرنشـين  كيسـةهوا  غيرفعال كننـده  سوئيچ: 7 عيب . ۷-۴
 ) دائمعيب(

وضعيت اتصال  موقعيت قطعه
 ECUكانكتور 

هاي ترمينال  پايه
 باكس

 و نتايج تستروش  اتصاالت قطعه

 غيرفعال سوئيچ
 كيسةهوانده نك

(6569) سرنشين

 - جدا شده

 ۶ و ۵اي ه پايه
از كانكتور 

ه نارنجي راه۹
رنگ متعلق به 

 غيرفعال سوئيچ
 كيسةهواكننده 

 .سرنشين

 اهم متر: گيري ابزار اندازه
ــوئيچ • ــذكور را در وضــعيت  س  OFF م

در اين حالـت مقاومـت بـين        . قرار دهيد 
ــه ــد حــدود ۶ و ۵هــاي  پاي ــم ۱۰۰ باي اه
 )تلورانس% ۱۰با . (باشد

 قرار  ON مذكور را در وضعيت      سوئيچ •
دهيــد، در ايــن حالــت مقاومــت بــين     

ــه ــاي  پاي ــد حــدود ۶ و ۵ه ــم ۴۰۰ باي اه
 )تلورانس% ۱۰با . (باشد

 

  و كمربند ايمنيكيسةهوا ECU: 8 كد عيب . ۸-۴
يـاب پـاك نشـد،        در صورتيكه اين عيب توسـط دسـتگاه عيـب         

ECU ياب، مشخصـات     ا تعويض كرده و توسط دستگاه عيب       ر
 .را وارد كنيد......  و هاي هوا تعداد كيسهخودرو، مانند 

 و كمربندهاي ايمنيهوا  هاي كيسهفعال شدن : 9 كد عيب . ۹-۴
در صورتيكه به دليل وارد شـدن ضـربه بـه خـودرو، قطعـات               

در  فعال شـوند،     هاي هوا   كيسهانفجاري كمربندهاي ايمني و يا      
 پشت آمپـر     صفحه  در كيسةهوا هشدار دهنده    المپاينصورت  

 هر ثانيه يك    سرنشين كيسةهوا غيرفعال كننده    سوئيچ LEDو  
 : قطعات زير را تعويض نماييد كليهبنابراين. زند بار چشمك مي

• ECU و كمربند ايمنيكيسةهوا  
 دسته سيم مربوط به اين سيستم •
 هاي هوا كيسه •
 هاي انفجاري پيش كشنده •

ياب    از تعويض، مشخصات خودرو را توسط دستگاه عيب        پس
 . اين سيستم معرفي نماييدECUبراي 
اي كمربندهاي ه كشندهپيش فعال شدن : 10 كد عيب . ۱۰-۴

 ايمني
در صورتيكه شدت ضربه وارد شده به خـودرو زيـاد نباشـد،             
ممكــن اســت فقــط سيســتم كمربنــدهاي ايمنــي عمــل نماينــد و 

 هشـداردهنده   المـپ در اينصـورت    . د عمـل نكننـ    هاي هوا   كيسه
 غيرفعال كننـده    سوئيچ LED در صفحه پشت آمپر و       كيسةهوا
در چنين  . زنند  ، هر ثانيه يك بار چشمك مي      سرنشين كيسةهوا

حالتي نيز تمـام قطعـات سيسـتم را تعـويض نمـوده و سـپس                
 ECUيـاب بـراي       مشخصات خودرو را توسـط دسـتگاه عيـب        

 .معرفي نماييد
 مدار ذخيره كننده برق: 11 كد عيب . ۱۱-۴

وظيفه اين مدار، تامين برق مورد نياز سيستم در مواقعي است       
 سيسـتم بـرق مـورد نيـاز       تـامين   كه به دليل اختالل در تغذيه،       

در اينصـورت عـدم وجـود اتصـالي در دسـته            . گردد  مختل مي 
 چرخشـي و اتصـاالت و       سـوئيچ  سـالم بـودن   سيم مربوطه و    

ري و اتصـاالت    ط كامـل بـا    ودنسالم بـ  كانكتورهاي سيستم و    
اين عيـب معمـوالً مـرتبط بـا يـك عيـب داخلـي               . آنرا چك كنيد  

باشد، معموالً ايجاد يـك اتصـال كوتـاه جزئـي بـا بدنـه در                  مي
 .شود مسير مدول سبب ايجاد اين ايراد مي

 چرخشـي را    سـوئيچ كشـي مـدول  و         در اين حالت مسير سيم    
 .بررسي كنيد
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 ۹۷ سرنشين سمت هواي كيسة كننده غيرفعال سيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي بعي

كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

  تستهاي الكتريكي-۵
 ياب ارتباط با دستگاه عيب. ۱-۵

وضعيت اتصال  موقعيت قطعه
 ECUكانكتور 

هاي ترمينال  پايه
 باكس

 روش و نتايج تست اتصاالت قطعه

مسير ارتباطي با 
 سوكت ۱۳پايه 
راهه ۱۶(يابي  عيب

 )مشكي رنگ

 - متصل
كانكتور  (۱۳پايه 
ه مشكي راه۱۶

 )رنگ

 متر ولت: گيري ابزار اندازه
يابي  ه سوكت عيبياب را ب دستگاه عيب

 . را باز نماييدسوئيچخودرو متصل كرده و 
نسبت به بدنه بايد حدود ۱۳ولتاژ پايه 

 .ولت باشد۱۲
ري را نشان طبايد ولتاژ در حدود ولتاژ با(

 .)دهد
 

ه راهـ ۱۸هـاي كـانكتور        در شرايط فـوق، كـاري بـا پايـه          :تذكر
  ايمني  و كمربند  كيسةهوا سيستم   ECUنارنجي رنگ متعلق به     

 .نداشته باشيد
 
 ولتاژ تغذيه واحد كنترل. ۲-۵

 .كانكتور را مستقيماً و بدون جدا كردن آن چك كنيد

وضعيت اتصال  موقعيت قطعه
 ECUكانكتور 

هاي ترمينال  پايه
 باكس

 روش و نتايج تست اتصاالت قطعه

برق مثبت بعد از 
 سوئيچ

 - متصل

 در جعبه Aفيوز 
 BMF1فيوز 

داخل محفظه (
 )موتور

 متر ولت: گيري ر اندازهابزا
برق مثبت بايد حدود .  را باز كنيدسوئيچ

 )نسبت به بدنه. (ولت باشد۱۲
ري را نشان طبايد ولتاژي در حدود ولتاژ با(

 .)دهد
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  سرنشين سمت هواي كيسة كننده غيرفعال سيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي عيب ۹۸

 كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 

 در صفحه پشـت آمپـر و        كيسةهواالمپ هشدار دهنده    . ۳-۵
LED سرنشين كيسه هواي غيرفعال كننده سوئيچ. 

 :وظايف اين چراغها عبارتند از
 در صفحه پشت آمپر راننـده       كيسةهواالمپ هشدار دهنده     •

 .كند  مطلع ميهاي هوا كيسهرا از وضعيت 
• LED بيـانگر  سرنشـين  يكيسه هوا غيرفعال كننده  سوئيچ 

 ECUوضعيت فعال يا غيرفعال در نظر گرفته شده توسط          
 .باشد هوا مي براي كيسه

 

 يچ اصلي بازئسو 

عملكرد صحيح 
در شرايط فعال 

 يكيسةهوابودن 
 سرنشين

عملكرد صحيح 
در شرايط 

غيرفعال بودن 
 يكيسةهوا
 سرنشين

اشكال در سيستم 
فعال يا غيرفعال 

 يكيسةهواكردن 
 سرنشين

تغيير در وضعيت 
بطور (عملكرد 

 )خودكار

المپ هشدار دهنده 
 در كيسةهوا

  پشت آمپرصفحه

ثانيه ۶±۵/۰حدود 
بطور ثابت روشن 

 ماند مي
 دائم روشن خاموش

ار در ثانيه يك ب
 .زند چشمك مي

يك بار در ثانيه 
 زند چشمك مي

LED سوئيچ 
غيرفعال كننده 

 يكيسةهوا
 سرنشين

ثانيه ۶±۵/۰حدود 
بطور ثابت روشن 

 ماند مي
 دائم روشن دائم روشن دائم روشن خاموش

 يكيسةهوا
 سرنشين

 غيرفعال غيرفعال غيرفعال فعال -
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 ۹۹ سرنشين سمت هواي كيسة كننده غيرفعال سيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي عيب

كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا عيبراهنماي  

 

 ايمنــي  و كمربنــدكيســةهوا ECU ســاختار بنــدي -۶
(Configuration) 

 مراحل انجام كار. ۱-۶
 فقط يك بار و آن هم در صورت نو بـودن قابـل               ECU :توجه

 .باشد مي) ساختاربندي(معرفي 
 نو بر روي خودرو نصب شده ولي    ECU در صورتيكه    :توجه

ســاختاربندي آن انجــام نشــود، در اينصــورت المــپ هشــدار  
دائـم روشـن     در صـفحه پشـت آمپـر بطـور           هـوا  هكيسـ دهنده  

در اين صورت سيستم متناسب با بيشـترين امكانـات          (ماند    مي
 يهوا هكيس راننده و    يهوا هكيستعبيه شده روي خودرو، مانند      

 .)كند  عمل ميسرنشين
مراحل انجام كار در واقع انتخاب منوهاي مختلف متناسـب بـا            

اين مراحـل در    . باشد  تجهيزات نصب شده بر روي خودرو مي      
 :باشند  به شرح زير ميLEXIA از دستگاه صورت استفاده

۱- ECU و كمربند ايمني را نصب كنيدكيسةهوا . 
۲- ECUرا به دسته سيم مربوطه متصل نماييد . 
يـابي خـودرو متصـل        ياب را به سـوكت عيـب         دستگاه عيب  -۳

 .نماييد
بعد از روشن كردن دستگاه و انتخاب نـوع خـودرو، منوهـاي             

 :زير را انتخاب نماييد
 "Replacement Parts"منوي تعويض قطعات  -۴

 "Airbag/ Seat belt"كمربند ايمني / كيسةهوا  منوي -۵

 "Programming"ريزي   منوي برنامه-۶

 انتخاب يكي از موارد زير برحسب تجهيزات نصب شده بر           -۷
 :روي خودرو

 :سرنشين يكيسةهوابدون  •

"Without passenger's Airbag" 
:  غيرفعال كنندة آنسوئيچ و شينسرن يكيسةهوامجهز به  •

"With passenger's Airbag with deactivation" 
 غـيرفعـــال سوئيچ و بدون سرنشين يكيسةهوامجهز به  •

 :كنندة آن
"With passenger's Airbag without deactivation" 

 : با ظاهر شدن پيغام-۸
"Warning once only ECU programming" دكمه تاييد ،

 .ر دهيدرا فشا
 .ياب را از خودرو جدا كنيد  دستگاه عيب-۹

 . را بسته و پس از چند ثانيه باز كنيدسوئيچ -۱۰
يـابي خـودرو متصـل     ياب را به سوكت عيـب   دستگاه عيب  -۱۱
 .كنيد
 .ياب انتخاب كنيد  نوع خودرو را در منوهاي دستگاه عيب-۱۲

 :منوهاي زير را انتخاب نماييد
 "Test by function" تست عملكرد -۱۳

 "Airbag/ seatbelt"كمربند ايمني / هوا  هكيس -۱۴

 . را بخوانيدECU كدهاي عيب ثبت شده در حافظه -۱۵
 . را پاك كنيدECU كدهاي ثبت شده در حافظه -۱۶
 بايـد آنهـا را كنتـرل        ECUمواردي كه پس از معرفـي       . ۲-۶

 :كرد
 كه بطور اشتباه معرفـي شـده اسـت را بـر             ECU هرگز   :تذكر

 .وي خودرو نصب نكنيدر
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  سرنشين سمت هواي كيسة كننده غيرفعال سيستم با همراه هوا كيسه ECU يابي عيب ۱۰۰

 كيسة هوا و كمربند ايمنيسيستم / يابي زانتيا ماي عيبراهن 

 
يابي خودرو متصل كرده و       ياب را به سوكت عيب      دستگاه عيب 

 . شويد"Identification"وارد منوي مشخصات 
 مشخصـات بايـد بـه       LEXIAدر صورت اسـتفاده از دسـتگاه        

 :صورت زير باشد

 پارامترها نام
 ECU PSA refernce: xx xxx xxx xxعبارت ثبت شده بر روي برچسب 

 Vehicle نوع خودرو
 Supplier سازنده
 Version index: x افزار نسخه نرم

 Seat belts: 2 تعداد كمربندهاي ايمني انفجاري نصب شده برروي خودرو
 Driver's airbag: 1  سمت رانندههاي هوا كيسهتعداد 

0 :ECU شود  تعريف ميسرنشين يهوا هكيس بدون 
1 :ECU شود  تعريف ميسرنشين يهوا كيسه با اين 

Passenger's airbag: 0 1 يا 

 Supplier's check: 1 تاييد سازنده: 1
0 :ECUباشد و از اداره تامين قطعات تهيه شده است  نو مي. 

0 :ECUريزي شده است  در خدمات پس از فروش مجدداً برنامه. 
1 :ECUفابريك بوده و در كارخانه برروي خودرو نصب شده است . 

CITROEN check: 0 1 يا 

0 :ECUباشد و از اداره تامين قطعات تهيه شده است  نو مي. 
1 :ECUريزي شده است  در خدمات پس از فروش مجدداً برنامه. 

After Sales check: 0 1 يا 

0 :ECUباشد و از اداره تامين قطعات تهيه شده است  نو مي. 
1 :ECUريزي شده است ه در خدمات پس از فروش مجدداً برنام. 
001 :ECUفابريك بوده و در كارخانه روي خودرو نصب شده است . 

Prog counter: xxx 

 After Sales counter: xxx .اند ، پاك شدهECU عيوبتعداد دفعاتي كه كدهاي 
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يابي زانتيا عيبراهنماي  

 فرم نظريه و پيشنهادات

 
 :نام و نام خانوادگي :تاريخ

 :نام و كد نمايندگي مجاز :تلفن تماس
 

 :نظراتنقطه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ....................................امضاء 
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 يابي زانتيا ماي عيبراهن 
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